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· Sene 10 - No. 3437 - Yazı iş!eri telefonu: 20203 CUMARTESİ 24 ŞUBAT 1940 

Sovyellerin ardı ar ına 
yaptıkları taarruzlar 
hicbir netice vermedi 

' Sovyet tayyareleri sirayet dairesi geni' 
bombalar atmışlar ve techiza.tlı para.şiit~iile~ 
indirmişlerse de Viborg'a va,~~-~.~~~'9.!~.!.~~!. ........ 

Tayyare hücumuna manı.z ~aran bi,. Fin fehrlnd.c ha.De sıffenaklarcı 1eopyor 

Londra, 23 (Hususi) - Kızılordunun istiyen S~etler, dün Manerhıym h~t- 1 t2 inci yıldönümü münasebetiw mubak- tına karşı birbiri ardı 11ra altı defa §id-

kak surette büyük bir zafer temin etmek (Devamı 8 inci sayfada) 

İngiliz tayyareleri Orta 
Almanya, Avusturya ve 

Bohemya üzerinde 
Londraı 23 (Hususi) - İngiliı tay-ıAlmanya üzerinde gen4 bir istikşaf u-

ya~leri, dün geoe ikinci defa olarak (Devamı 3 üncü sayfamızda) 

Seglıan taştı, Adananın 
muhtelif ger/erini ve 

köylerini sular kapladı 

niı 
A 

1 
orunma .. 
Koordinasyon heyeti 
Baş\ ekilin riyasetinde 

ilk toplantısını yaptı 

Kömür havzasında 
iş mükellefiyeti 

Ankara 23 - Bugün Başvekil Dr. 
Refik Saydmnın riyasetıinde koordinas 
yon heyeti ilk içtimaını yapmış. milli 

(Devaıw 8 inci sayfada) 

İki Norvec • 
vapuru daha 

at rı ı 

Nehir yükselmekte devam ediyor, şehrin şark mahalle-/ 
lerinde oturanlar eşyalarile birlikte evlerini terkettiler 

i
l Altmark vaparundan kurtarılan İngiliz esir. 

1Jaf&;jfa~~tW~2.'-:JI lerl İskoçya sabillerlne çıkarken hürriyet~ 

l 
kavu!}maktan mütenl11d 16Vinçlerhü 

fzhar ediyorlar 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

İdare is~ri telefonu: 20203 nab 1 Kuruş 

Uydurma bir 
·haber daha 

Sovget hududu boyunca 350 bin 
asker tahşid ettiğimize dair 

haberin kat'iyen aslı yok 
Moıkova, 23 ( A.A.) - Stela· 

ni ajanıı bildiriyor: 
kat'iyen aılı olmadığmı beyana 
mezandaT. 

Karadeniz Sovyet filosu 
Moskova, 23 (A.A.) - Royter a

jansı bildiriyor: 
Sivastopoldan alınan bir telgrafta 

Karadenizdeki Sovyet filo:.'1nun u
zun manevralardan sonra üslerine 
döndükleri bildirilmektedir. 

Deniz kumanda heyetine göre, 
manevralar tam bir muvaffnkiyetle 
bitmiştir. Manevralara iştirak eden 

ettirmiı olup bu hangarlarda, ye- gemilerin üçte ikisinin tamamen ye
ni olmak üzere 500 tane lngiliz, ni ve son zamanlarda inşa edilmiş ol
Franıız ve Amerikan tayyare• duğu söylenmektedir. 

Sovyet liloıa organı, Türkiye. 
de yapılan a.keri hazırlıkları te
barüz ettirerek Tiirkiyenin ya· 
rım milyon askeri ıelerber etti. 
ğini, bıınlaTdaı1 350 bininin 
Türk • Sovyet hududu boyunca 
tahıid edildiğini yazmaktada. 

Bundan maada Türkiye, hrı· 
dud yakınında hangarlar in§Cıt 

bulunmaktadır. Sahil muhafaza gcmile.!'ill! 1.ayya-
Anadolu ajansının notu: reler de manevralara i§tirak ebniş- ~ 

~ Anadolu ajansı bıı haberin lerdir. ( 

······-.. ···· ... ·······--··········· ... ········-··-·· .. -···························································-··· 
Sovyet donanmasına 

açık denize harekete hazır 
bulunmak emri verilmiş 
Finlandiya sularında İngiliz deniz kuvvetlerinin 

görünmesi Moskova ve Berlinde endişe uyandırdı 

I.ondra 23 (A.A.) - Şimal buz de- gazetesinin MoS'kova muhabiri. bahri· 
niı;inde F!inlan4iya sahilleri aç1ğında ye komiseri Kuzetof'un tayyare il• 
mühim İngiliz deniz kuvvetleri bu- Murmansk'a hareket ettiğini bildiri · 
lunduğuna dair verilen haberler Mos- yor. Sovyetlerin bütün kutub donan . 
kovada ve Berlinde endişeler uyandır- mas1 faaliyete geçmeğe amadedir. 

1 mıştır. Bitaraf IT\emleketlerde bulu - Petsamo civarında ansızın İngiliz 
'nan İngiliz gazete muhabirleri bu en. filosunun gözükmesi, İngilıiz gemileri· 
dişeleri tebarüz ettirmclrte ve İskan- nin Sovyetlcr Birliğine karşı herhan· 
dinavyada hadiselerin büyük bir sü - gi bir harekette bulunacağı zannedil· 
ratle inkişaf ıettiğini. ka:ydeylemekte- memekle beraber. Moskoveda. endişe 
dirler. ile kar~ılanm~tır. Moskovad.a zanne 

Stokholm 23 (A.A.) - Aftonbladet (Devamı 8 inci sayfada) 

Edebiyat Alemimizde 
garib b·r hlldise 

( Servetifünun) mecmuasına (Cemile Konuk) imzasile 
gönderilen bir şiir, blahara ( Yedigün ) mecmuasında 

( Yusuf Ziya Ortaç ) imzasile çıkh 
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YU3UF ZIYA OltT AıÇ 

Kral Karol (Servetifünun) ıı gön<lctilen. ıiir (Yedigün) de çıkun şiıT 

y~ ; . 
Son tu6ya.nda .ru!arın istil4Bına' •ıA ruz kalan Adana Jıoktıktarın~a-ı btrl 

. •.. (Y cızı.n 8 inci s"yfada) 

Edebiyat alemimizdeki (genç - ihti- ı Bundan takriben yirmi gün evvel bir &rt SOD UDd& yar) davası maliim ... Dün bu dava ile öğle üstü (Scrvetifünun) mecmuasında 
~ • d • alakalı yeni ve garib bir hadise kulağı- yazı işleri müdürünün odası ... Odada 
~omaya gl lyOr mıza çalındı. Buna bir hadiseden fazla Halid Fahri Ozansoy, Cavsi Ozansoy ve 

Roma, 23 (Hususi) - Buradaki iyi bir muamma demek daha do~ru. Biz i- genç mutarrirlerden Cavid Yamaç, Su
ıhaber alan Rumen mahfellerine göre, çinden çıkamadık. Bakalım siz ne diye- avi, Zahir Sıtkı, Muazzez Kaptanoğlu 
Romanya kralı Karol önümüzdeki Mart ceksinlı? ile matbaa muhasebedsi Rukiye vnr. Yn-

(Devamı 8 ind sayfada) 'Meaele şu: (Devamı 8 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
Muharebenin 
Yakınşarka sirayet etmesi 
lhtima!leri karşısında 
Düşünülenler 

Ekrem Ufaklıgil _J 
re ransızca Le 'l.'emps gazetesinin 
U- askeri muharnri biı ay evvc! ın

tişar eden bir ma!·mlesind? müttcfıklerin 
Almanyayı yandan vurabilmelen ıç•n 

Finliindiyada büyük bir cephe vücude 
getirmeleri lüzumunu müdafaa ediyor -
du, fakat Fransız muhanırmin kanaa -
tıne göre sadece bu te:;;ebbüs maımı<l. 

temine kafi değildi. Sovyet Rusyayı Cc
nubda da meşgul etmek ve bu arada Al
manyanın petrol yol'arını kesmek hi -
zımdı. Yazısında şöyle demiştı: 

- cBöyle bir hareket için en müsaid 
saha Karadenizdir. İngifü - Fransız do
nanmaları Karadenize geçebilirler, Ka • 
radenize hakim olaıı müttefik donanma 
evvela Batum - Ode:sa yohfo Almanya· 
ya yapılan petrol sevki)atmın önüne ge
çecektir. Odesayı ateş menzı'i içine ala
bilecekleri için Sovyetlerin Besarabj aya 
inmelerine miıni olac.ı k ve Moskovayı 
Kafkas cep'hesinde petrollerini müdafaa 
için mühim kuvvetler bulundurmaya 
mecbur edecektir. Karadenid€ m~ttefik 
donanmaların üstünlüğü, bu denize sahil 
olan memleketlerin siyaseti üzcrind de 
müessir 0 1.acak ve Balkanıardak!. vaziye
ti değiştirecektir.> 

Resimli lllakale : • 

Geiferson Amerikalı bir hırdavatçıydı, Klondlkt<? :ı!tm 
nıodenı bulunduğunu işitince keşşaf oldu, ve bütün dünya 
iş aciarnlarının K1ondike hücum ettikleri zaman o, altın ma
den 1-erini bırakarak Meksikada petrol kuyusu kazmaya ~it
ti, cleceği s.rada Şikagoda toprak spekülasyonu y:tpıyor
ciu. 

--~--'~ 

Bir zenginin hayatı = 

Muvaffak olmuş, şöhret "e servet yapmış büyük iş adanı
larının :ıayatlarmı gözden geçirecek olursanız hepsinde de 
muştcrek bir vasıf bulunduğunu görür~nüz: Fırsatın çıktı
ğ:nı herkesten evvel sezermişler, rakibstz işe girmişler, r:ı
kib çoğalıp kfır azalınca kendileri için ayni derecede kıy
metli olabilecek bir başka saha seçmişlerdir. 

Fransızca Le Temps gazetesinde bu Amerı"kada ı ı·-·····················••H•••H••·················,. ı 1 ngı•[t.orenin makalenin intişarından sonrcı İngiltere- C' 

nin meşhur Times gazetesuıdc Sovyet !rlilyonerlerin . Hergun bir fıkra . Radyum serveti 
Rusyanın vaziyetini tetkık eden mühim Jl 
bir yazı çıktı. Bu yazını.ı aslını herıüz Sayısı artlı K 1 k-.--k ~ radyum dihtatörü 
görmedik, fakat ecnebi radyolarından a- 1937 yılında senelik gelirleri bir mil- Uıa arını a p3.rsın lngilterede bir radyum diktatörlüğü 

Üniversite 
kütübhaneleri 
genişletilecek 

Yapılan bazı şikAyetıer üzerine Maari 
Vekaleti i'ltanbulda mevcud Talebe Yurd 
ları ha~da Ünlver.site Rek~cdüğündl: 
malümat istemiştir. 

Bu şikayetlere sebeb olan vaziyetin şu ol 
duğu öğrenilmiştir: 

ı Üniversitenin muhtelif fakültelerinde o~ 
kuyan binlerce talebe, Üniversite kütüb 
hanelerinde çalışmakta olduğundan kütt.4b 
haneler daima dolu bulunmakta, bir kısı 
talebe yer bulamamaktadır. 

B!l yüzden tarebenin çoğu şehrin muhte
lif kUtübhanelerine gitmekte, kahve kö~e • 
!erinde ders çalışmak mcburiyetl kar§ısın
da kalmaktadır. 

Bilhassa Talebe Yurdlannda bulunan kü
tübhaneler, Yurddnk.l talebe mevcuduna. 
kfı.fl gelmemekte, talebe münavebe ile ders 
çalşnnkta, blr kısmı da yatakhanelerde ve 
yattıkları yerlerde herkes uyuduktan son -
ra kltabla.rım açıp okumaktadır. 

Bu vazıyet Yurdlarda intlznmı 1h1Cil et • 
t1b1nden talebe sık sık Rektörlüğe şikliyet 
etmektedir. 

Maarif Vekaleti, talebenin çok mühim o. 
lan bu lhtlyaeını gözömindc tutarak bütün 
Yurdlarda çalışma vaziyetini tanzim etme· 
ğe ve Üniversite kütübhanelerinin genişle .. 
tllme.sine karar vermiştir. 

Karagumrükte bir ev 
tamamen, bir ev de 

kısmen yandı 

lın~ hülasası gözlerimizin onündı.~cHr. yon doları geçen Amerikalıların sayı.ıı Okumak yazmak bihn.iycrı bir ada- vardır. Bütün İngilız imparatorluğunda 
Times şöyle demiş: kırk dokuzu bu!uyordu. 938 mali yılı is- ma uzak bir §ehirdekı kansından bir parça radyum bulunsa onu, bu dik-

- cSovyetlerin siyasi Vc.lziyeti. nazik- tatistiklerine göre bu rakam o sene için- mektub gelmişti.. Okumak yazmak tatör satın alır ve iyi fiat verir. Bu zat 

Dün gece Karagümrükte DervişaU 

sokağında Nuriye aid 6 numaralı ıki 

katlı ahşab evden ateş çıkmıŞtır. İtfaiye
nin gayretine rağmen süratle tevessü e
den ateş evi yaktıktan sonra bitişiğin
deki Mustafaya aid 8 numaralı eve de si
rayet etmiştir. Ateş 8 numaralı evin efe 
bir kısmı yandıktan sonra söndürülmiiş
tür. 

leşmiştir. Bu hükıimetın harbden yeni de elli beşe yukselmişt~r. Bu (55j Ame- bilmiyen mektubu aldı. Okunuı.1' u:ız- doktor Harold Bryanttır. Bütün impara-
istifadeler temin etmesine imkan kal -ı rikan zenginin Amerikan malıyesine ge- mak bilen bir tanıdıymı.ı gitti: ı torluğun radyum madeni serveti onun 
mamıştır. İngiltere ve Fransa ile mü na- lir olarak: gösterdikler.i toplu rakam - Kanmdan mektub gPldi, Wtf en I elindedir. Harb müanesebıtle İngiltere-
scbeti soğuktur. Sovyetlerin Almar.ya - 107,724,000 dolardır. Bunun (40,391,000) • bana oku, dedi. Yalnız bır ~e ricam · ib"'t"' d ı· · d' b l nın u un ra yum serve ı, şım ı, u za-
nın galibiyeti için çalışması bu soğuklu- doları vergi olarak alınmıştır. Maamafih ; var .. ne olsa kan kocıı11ız. Bi~birimi· tın nezareti altında (30) metreden derin 
ğu arttırıyor. bütün Amerikan vatandaşlarının 1938 ~ re söyliyecek fena sözlerim:z d~ olur. bir mahzene gizlenmiştir ve bunun yeri-

Sovyetler askerlik bakımmdan da na- deld kazançları, bir sene evvelinden da- ~ 'EğeT mektubda bö111e bir §C1J varsa ni kimse bilmemektedır. 
zik vaziyettedirler. Uzakşarktaki asker - ha azdır. Zira 1938 de bütün Amerikalı- ~ onu okurken, nezaketen 1mlakla'!'ını 
]erine ve tayyarelerine petrol ve benzini ların ödedikleri kazanç vergisi E kaparsın olmaz mı? 
Batumdan vapurlarla Akde.niz ve Sü - (18,351,194,000) dolardır. 1937 de ise bu \.,_ ____________ .. .,/ 
veyş kanalı yolile gönderiyorlar. Bu yol miktar 21,880,766,000 doları bulmuştu. 

Venedik film sergisinin 
mükô.fatları 

müttefiklerin hakimiyeti altındadır. 
Diğer taraftan Baku Iraka yakındır. 

/ngilizlerlıı meşhur 
dilmesi icab eden bir mesele ile karşıla- Bu sene de Venedikteki bir film ser-

Kadıköyünde elli 
metrelik bir sahada 
heyelan vukua geldi 

Kadıköyünde Devriye sokağının Moda. 
burnuna bakan Iasmında ıs. 20 ve 22 numa
ralı evlerin önünd«ı 50 metrelik bir sahada. 
beyelAn vukua gelmlştlr. Kadık(iy kayma. 
kamlığı ~eyflyetten belediye fen beyetl mü
dürlii~ünü haberdar etml.'J, heyelfı.n tetkik 
edilmek iizere bir belediye mimarı hAdlse 
mahalline gönderllmi.ştlr. İn.sanca zayiat ol
mam19tır. Heyelanın büyüyüp büyümiyece -
ği tetkik edilmektedir, 

Müttefikler Almanyayı mağh'.ib etmek i
çin, Sovyetlere karşı doğrudan doğruya 
harekete mecbur edilirlerse, petrol mem
balannın tayyare taarnızu ile tahribi 
kolaydır. Bu, Sovyetler için çok ağır bir 
darbe olacaktır. Çünkü son senelerde 
Sta\in'in emrile eski ziraat usulü hıra -
kılmış, motörlü makineler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu makinelerin petrol ve 

şırı.z ki, askerlere değil, diplomatıara te- Bir kadın gisi açımuştır. Fakat harb vaziyeti do -
veccüh eder; o da Türkiyenir. alacağı va- San'atkarı öldil. layısile arzedilen .filmlerin yekunu pek Kar1ı1 öy fırınları hakkında 
ziyet, yani Rus yahud Fransız projeleri- _ _ mühim olmamıştır. Bununla bcrabeL" en tahkikat yapılıyor 
ne göstereceği kabul şeklidir. Butun eşhası güzel filmler üzerinde durulmuş ve mü-

Go··ze go··ru-nen bır' ha' dı"sedı"r kı' Tu" rkı" - kadın olan ve ta- 1 knfatlar ilu:kikaten müstahak eserlere ve- Kadıköyilndeki fırınların aralarında bir_ 
• . . . .. • ., ilk vücude getirmiş oldukları, tablft.k!rlal'la. 

ye Bağdada doğru hareket halinde bir 1 kib ettiği <teL !1°k- rılıniştır. Bu mukafatları kazanan fı m- ' bakl:aıl:ı.ra ekmek te\'zi etmedikleri beledi -
Rus ordusunun kendi toprağından geç - tasından, ~unya ler şunlardır: yeye blldirllmiştlr. Belediye, Kadıköy kay. 
mesine müsaade etmıyecektir. Fakat Ba- ka~ınlığı muvac: A - Venedik film sergisi kupasını makamını bu işi tahkika memur etmiş 

benzine ihtiyacı vardır.> 

kuyu istihdaf eden bir İngiliz - Fransız ı hc:_sınde analıgı alan filmler: tir. 
projesini nasıl karşılayacağım bilemem. yukselten _me~h~r 1 - cRobert Koch> Alman filmi. Tütün mübayaası i~i gelen 

heyet Yur anistada gitti 
Hülasa 1940 baharında böyle hareket - ! cKadın~ pıyes~nm 2 - cLa fin du jour> FransıL !ilmi. 

Ier ancak Roman mevzuu olabi1irler. F.ı- baş rolunu harıku- 8 - cThe four feathers~ İngiliz filmi. 
Gene bugünler içinde emekli Fransız kat muharebe birkaç yıl sürer~c şimdi _ lade bir kudretle 4 - Bir seri Japon filmi. 

generali Duval'in bu mesele hakkında h'd" 1 b - yaratan Karen Pa· 5 - Bir -n· İsveç fı'lmı·. den tahmin edilemiyen a ıse er ugu - "'" 
Journal'de dikkate degw er bir '-'azısı rık - .. hak"k h 1. t' bT tersen Lankaşirdc ölmüştür. B - Kısa filmler için bron"' madalye 

J ~ nun romanını ı at a me ge ıre ı.ır- ' .. _ 
tı. Fransız genera1i aynen diyor ki: ler-> ----- alanlar: 

cBazı okuyucular soruyorlar: * Yeıi bir Fransız yıldızı l - İki Alman filmi. 
Ruslar tarafından yapıldığına göre ha- Bir muharririn yazısmcla vaziyeti teş- 2 - Bir Belçika filmi. 

reket noktası, tarafımızdan tesbit ~il _ 1 Frarısada sinema yıldızları arasında 3 _ Bir Fransı-, fı·ımı·. rih ettikten, muhakemesine yo aç~n .. 
diğine göre de hedE'f olmak üzere Kaf _ yeni bir yıldız doğmuştur. Michele Beryl I ~ B' İ .

1
. 

1
.
1 

• muhtelif amiller de sıraladıktan sonrn .. . ~ - ır ngı ız ı mı. 
k_as~ada yapılaca~ ~ir harı•ket etrafında kendi hissini ve kanaatini yazması adet ismini taşıyan ve bu çok guzeı, çok cana 5 - Bir Japon, bir Romanya, bir !s-
fıkriml anl_amak ıstıyorlar. olmuştur. Fakat biz bugün için bu adeti yakın kız tiyatro ve sınema san'atkarı viçre filmi. 

Bu takdırde Rusların Irak petrolkrinl . t" . t hi d k d h ı . b" - ·· "h t t" t 1 C u f'lml i · b d l d 1 H' . 4 I yerme ge ırmeyı e r c ere a a ev - olmak hevesı1.e uyumuş, nı .aye ıya - - zun ı er çın ı·onz ma a ye 
ve ne en o masın. ınd•s:.anı zaptetmek vel göze çarpan bir noktayı kaydedelim: ğ ff k 1 alanlar· 
için yoıa koyulduklarına, yahud da Fran roya intisab etme e muva a o muş ve . 

- Fransızca Le Temps'in ynzısı va - oradan sı"nemaya geçerek Henri Garat'nın 1 - Esuvar eine rauschende Ballnacht 
rızlann Azerbayca!l p·""trollcrinı! e1 kov - Al ziyetin asker gözi".e tahlilinden ibaret - 1 man filmi. 
mak isteyeceklerine şahid olacağız de - tir. İngilizce Times'in makalesi ise Sov - çevirmiş olduğu Yapışkan kadın ar fil - 2 - Margarita Arjantin fi!mi. 
mektir. minde Mouique rolünde parlamıştır. 

yet Rusyayı bugünkü hatlı hareketi üze- 3 - Tulak Makun Bohemya filmi. 
İlk bahiste Rusların milfüidnn 4 asır rinde bir defa daha düşünmtye sevkeden Mkhele Beryl çok modern, faal açık 4 - Terkedilen kızlar, Fransız filmi. 

evvel Büvük İskendcrin yaptı~ı hariku - bir ihbar mahiyetinde? gorünmektP.:iir sözlü ve sporcu bir kızdır. 5 - The Mikado fngiliz filmi. 
iade tcşC'bbüsil tekrar etmeleri Jazımdlr. Unutmıyalım ki İngiltere He Fransa Sov- Birçok tiyatro piyeslerinde roller al- 6 - Bir Macar, bir Felemenk, bir ce-

* 
Bir ınfid<let eV\'el memlekeUmlY.e geilp 

Ankarada ve şehrimizde bazı tıcart temaslın: 
yapan Anğlo - Amerikan limlted tütün şir_ 
ketinin mümesslllerl dün saat 3 te limanı
mızdan hareket eden Romany:ı acentnsı -
nın Baı::arabya vapurlle Atinaya gitmişler .. 
dir. 

He)tt, memleketlmlzden mubayaa kara. 
rında bulunduğu tütün nümunelerlnl gör -
müş ve ıUfı.knda.rlarlcı. görü§müştür. Bu gö. 
rü~meler sonunda mutabakat hft.c;ıl olduğu 
anlaşılmaktadır. Müm~er Atlnndcı. da 
blr müddet kalarak Yunanistandan almaıe 

tasavvurunda bulunduklan tütünler hak .. 
kında tetklkatta bulunacaklardır. 

Gnzel San' atlar Birliği 

ressamları bir sergi teı tib ettiler 
Kadıköy Halkevl, Güzel San'aUar Birli~ 

ressamları bugün saat 16 da Kndıköy eslıi 
belediye tahsil şubesi yanında bir resim se11 
gls1 açacaklardır. 

Kaydedelim k! Büyük !sk~nder o vnkit yetlerle henüz harb halinde değildirler. nubi Afrika fHmJ. 
m~~ 1 I~aka varmak için 3 yı.l, Hindtstana e - Demek ki, bu dakikada kafi karar ve- Cenubi Afıikada yapılmış olan filmi'l T A K V M 

nşmek için de 9 yıl sarfctmişti. Kendi rilrniş değildir. Esas takarrür etmiş ola- de General Düval'ın mütalensı doğru ol- ismi The golden Harvest of the Witwa - r.=:::::::ıı==============n 

.. ........................................................... , 

~ın~ketinde muhafaza edeceği kı:mdi - bilir. Fakat tatbiki şarta mualliık kal - mak Hizım: terstrand'dır. Fazla urun olmasına rağ -
sıne zıd elemanl:~ d~ yoktu. Faknt za - mıştır. Aranan gene Rusyayı Almanya - Henüz tasavvurlar devrindeyiz. Fan- men çok beğenilmiştir. Bu seride birin- 11-=-=-===;c=""--===..,..==-=====-= 
man ° zaman deg•ldır, yenilecek zorluk- dan ayırmanın mümldin olup olmadığı - tezi içinde yaşıyoruz. ciliği yukarı.da zikreylediğimb Alman 

SUBAT 
Rumi une 24 Arabi .. ne 

~: ~~ zf~andgi~i deği~1::iştir. Ve Ruslar dır. Harekete sonra geçilecektir. Şu hal- Ekrem Uşaklıgil /ilmi almŞır. 
l!l6S 1$9 

Roaml aon• -Şubat Ku111ı 
uyu s en erın seçtu-tı yoldan daha ::-;::;;;::;::;=:;::::;:::::::;:~~========================::;:;;:;:;:;:::::;:=:=;=:::=::::;::=:::;=~ 

kısasını seçebilirler. Yalnız Finlandiya _ r ll===--=-==-==~~=====:======:5===--ac= 
da yapmış oldukları hareket muvaffnki- ı ( S T E R 1 N A N, J S T E R 1 N A N M A f 
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CUMARTESi 
yet ihtimallerini şüpheli gbnncğe çok 

müsaade verir. Gbrdeste maalesef bir dağ kayması hareketi başlamış, bir Acil tedbirler büyük bir faciayı önliyecektir, demiştir.-. 
Hareketin tersine, bizi Suriye sahille- kısım evler tehlike altındadır ve süratle boşaltılrr.aktadır. Telaş ~trnek yerindedir, yıkılmak tehllkesmi gösteren ev-

rinden Karadenize götürecek bir teşcb- Hfıdlseyi ycnnde gören bir zat: lE'ri derhal boşaltmak ta zaruridir, kabında iehır düz bir 
büse gelince; bu hususta hiç bir 'fikrim . c- Reyelt.nın bugünkü vazıyeti karşıs:•\cla Gordes1 başka sahaya lıaklediJerek yeniden yapılablltr. Faknt acil tedbir-
yoktur. Muhakem0 içın yalnız hnritnya bır mahalle nakletmek zarureti vardır. lerle dağ kaym~smın önüne geçilebileceğine: 
bakabilirim. Mutlak bir fantezi içinde - 1 S T E R 
yiz. 

cHer iki takdirde de daha evvel halle-
i NAN, iNANMAI JST.ER 
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Ruz91eJtin 

Almanyadan bitaraf 
dev1etlere ihtar 

·Sayfa 3 

E Garb cephesinde topçu 
ve hava faaliyeti arttı 

, sulh teşebbüsü 
Amerika Hariciye Müste
şan yarın Napoliye varıyor 

Berlin 23 (A.A.) - Berlin gazetesi, bil 
hassa D. A. Z. Naohtausgabe ve Angraff 
·bitaraf memleketlere bilhassa İskandi -
nav memleketleri ile İsviçre'ye Alınan -
yanın yarım bitaraf1ığı müsamaha ede -
miyeceğini bir kere daha ihtar etmekte
dirler. Bitaraf memleketler, Almanya 

e ltalganın Romanyaya 
gösterditi alaka 

Yazan: Selim RaJnp Eme, 

Alman tayyareleri Fransa üzerinde aiti defa 
büyük istikşaf uçuşları yaptılar 

tarafından düşman telakki edilmemek B alkan Birliği k'Jnseyinin son 
ve böyle bir zaviyetin bütün avakiblı;e Belgrad toplantısu~a kadar İtal-

Roma, 23 (A.A.) - Summer Welles'!n k k istedikleri takdirde bi- yanın Ba~kanlarla olan alakası umumi 
Pazar günü Napoliye gelmesi beklenil- maruz armama . 1 bir tabir ve müphem hazı tavsiflerle izah 

P is 23 k ....J:- İ taraflıklarının tam ve mutlak olması ı - olunuyordu. Bu tıoplantını."l me'-·dana .ae-
. ar , (A.A.) - 22 Şubatta havanmlbüyük" bir faaliyet görülmüştür. Apacha me.t=uı.-.· yi :malumat a'makta olan me- J f'> 

...ı:--ı haf cab eder. tirdiği kuvvet ve tesaııüd hakikatinden • """" olması dalay:ısila cephede keşif karc:ı yapılan karakol faaliyetleri ve ıle gore mumaileyh, Romada ancak İ koll :.' n.· .. sonra talyanın Balkanlar siyasetinde da-
. arı daha büyük bir faaliyet göster- Aeydt-Waldes garnizonuna karşı yapılan .LA.ı gun kala<:ak ve Mussolinıye mülaki Çocuk ı·ıyatrosu ha real_ist bir veçhe ~öze çarpmıya başla-

nuşlerdir. Sarre'ın şarkındaki mıntaka- bir taarruz esnasında birçok esir aldık. olacaktır. Welles, Salı günlı Berline gide.- dı ve ışe Romany~ ıle iptidar olurunıya 
da topçu faaliyeti de daha büyük ol- KarakoUanmız, .zayiata uğramamıştır. cektir. meyledildi. Görünüşe göre İtalyanın Ro-
muştur. Tayyareler , Şiına! denizi, İngiliz ada- Myron Taylorun d · 1 ,.

1 
Ankara, 23 (A.A.) - Haber aldığımıza manyaya karşı hissettiği alaka üç nok -

H i rnesi beki ·ım kt ~ aynı va~ur a g_ - göre, Çocuk Esirgeme Kurumu genel tadan mütaleaya kabiliyetlidir. 
a~alarda daha çok uçuşlar yapılmış- ları ve Şarki Fransa üzerinde keşif aa- . .. e.~ı e edır. Murn.aı!eyifı, Pa- ı merkezi idare •heyeti çocuk tiyatrosu 1 - Romanya - Scıvyet Rusya müna -

tır. Bilhassa keşif uçuşları yapılmış ve liyetlerini arttırmışlardır. zartesı gununden itibaren kendisinin Pa- k dr ta dik etmistir. Çocuk tiyat- sebatı noktasından; 
fotograflar alınmıştır. İki Alman tayyaresi, İngiltere üzerin- pa tarafından ilk defa olarak r esmen ka- 1

1
. a otsun~l hs t• .,;ıJenlerı·n bir kıs-1 2 - Romanya petrolleri bakımından: 

.. . d.. . ~ ı·· .. t ·r rosu emsı eşe ıne .,_;ı 3 R M . 1 Al th de uçtuktan sonra uslenne onmemış- ıuu unun eşrı ata müteallik tefcrrüatıru k ,_ . 1 anl d ve hemen .. - oman~anın seanstan a olan 
man ava kuvvetleri 'F'ransanın şar- !erdir tesbit maksadile Kardinal Ma lion ile te- mı Hal ev.ııt:rı e em .arın an . munasebatı zavıyesinden. 

kı üzerinde beş veya altı defa büyük ke- · . . . . • · g hepsi lise veya benzen orta tedrısat mü-
1 

Balkanların Sovyet Rusya nüfuzun -
ıi1f uçuşlan yapmışlardır. Messersch~dt sıstem~nde bır. A.m.an ıru:ıslarda bulunacaktır. esseseleri mezunlarındandır. Tiyatronun dan uzak kalmasını iltizam etmek dai -

B 1· tayyaresi V.:ıncker-We~~gıo.~ .. sıst~m~_n- L d d tam teşkilatile teeı:süsü üç senelik bir yesinde bulunan İtalya, Romanya ile bil-
er!ılll, 23 (A.A.) - Umum! karargah de 'bir İngiliz tayy.:ıresmı duşurmuştur. on ra a yeniden amla tahakkuk ettirılecektir. Bir h~s~a .!)U sebebl~ a'akadar olmak i:;ter 

tebliğ ediyor: İngiliz tayyaresi, Alman körfezi üzerin- progr h 
1 

k 
1 1 yapılır gorunuyor. Hakıkatte, Besarabyay3 te-

Garb cephesinde Moselle ile Palatinat de urmuş o~ bir grupa mensub bulu- ı·nfı. l a" klar oldu taraftan bu azır ı ç~ ı~~a-arı . M -t veccüh edebilecek muhtemel bir Sovyct 
r·· ken diğer taraftan da onumuzdekı ar tehdidile Romanyanın mQttefiklcr sınıfı-

Ol'Jnanlan arasında istihkamlar cnünde nuyordu. Londra, 23 (A.A.) - Cümhur iyetçi İr- ayı içinde Ulus ve Sus sinemaları bina- ı:ıa derhal ~ltihak et~e~in.~en 5ekine_n 

Son zelzelenin Develi 
köylerinde yaptığı 

landa or dusu men bl 1 larında temsnler verilmesine de !başla- Italya, hakıkatte ve gorunuşe gore bır 
:,,il arının ycipmış o - . . - d oyalama siyaseti takib eder gibidir. 

duklan suikasdler, dün geceki infilaklar 
1 
nacaktll'. Tıyatro s~nenın d.ort aym a 1 Romanya ile Macaristan arasında bir 

hariç olmak üzere, 7 kişinin hayatına memleketin muh.~e:~f .~erle~ındP. temsıl- yaklaşma temin etmesi meselesine gclin
malolmuş ve 137 kişinin yaralanmasına ler yapacak ve onumuzde~ı sene kendi ce; davanın güçlüğü meydandadır. B;ı ba-
sebebiyet vermiştir. hususi binasına yerlesecektır. kımdan da İtalyanın bu s-ıhada musbet 

Dün geceki infilak Londranın tam bir şey y~pab.ileceği zanno1unamaz. 

t hribatın bilô.nçosu 
· ' . . . S etlere satılan 3 bin Petrol vazıyetınden doğan hesablara merkezınde vukua gelmıştlr. Bır kadın OVY gelince; gerek müttefikleri, gc-rek Alman-

i!e lbir polis memurunun ve bir şoförün şişe civa Fransızlar yayı müsavi bir muameleye tabi tutarak 
sıhhi vaziyetleri endişe tevfüı etmekt~ f d .. d d•td• her hangi bir itiraza mahal vermek iste-
dir. tara ın an musa ere e J 1 miyen Romanyadan ltalyanın da h~sesini 

n.ayseri 22 (A.A.) - (Gecikmiştir.) tedbirle.r alınmışt'.ır. Nü~sça zayıı.·at Londra 23 (A.A.) - Londrnda vuku- Londra 23 (A.A.) - İspanyol - ttaı- ı a~m!1k is~emes! il~ akla g:I?n mülayim 
Dü - b . '. • .. . 1 

• k t r t fı duşuncedir. Çunku Italya ıç•n uzaklar -
··n sabah Develi felaket mıntakasın- yoktur. ulan ın!ılaklar uzerınc Scotland Yard yan cMercurıs Europee• ar e 1 ara .n-, dan petro! tedariki bir hayli zorlaşmıştır. 

da tayyare istikşaü yaptırılmış, bunu mü İspartada makamlan bütün geceyi bırçok İrlanda- dan ahiren Sovyetlere satılan 3,000 şı~e Tediyede pek çok müşkül şartlar ortaya 
teakib Kayseri Valisi, beraberinde ajan- İsparta 23 (AA.) _ Şehrimizde lılarla meskun bulunan Londranın şima- civanın mevrudine varmadıg. ve Mar- çıktığı gibi volların ,:;elameti de ortadan 
sunızın muhabiri olduğu halde, zelzele dün sMt 20•45 de şimali garbiden doğ li garbi rnıntnkasını zıyaret etmekle ge- silyada Fransız makamatı tarafından kalkmıştır .. İtalJ'.,a işte bütün bunlar içi.n 
sah çirmişlerdir. Polise yu-·zlerce ihbar vuku- tevkif edildigyi bildirilmektedir. Romanya ıJ: al~kadar olurken, onu, bır asına hareket etmiştir. ru gelen ve 2 saniye süren bir zelzele b lm kt d Sovyet tehlıkesıne karşı Romanyayı ko-

Zelze1enin Develi kazası köyler inde olmuştur. Hasaır yoktur. u a a ır. f ·ı· I 1 · Orta rumak ister görünmiye sevkeden bir a-
Yapm ld ğu tah ·b • bil. • d ng iZ ayyar& eri mil de, bu devletin hi" olmaz.sa mı·nnetı·n1• ış o u rı a.ın ançosu şu - Şibinkarahisarda • f t " 
dur: ızmır 8 ı r ına Almanya, Avusturya ve kazanarak Balkan Birliği üzerinde nafiz 

Sarsıntının şiddetli ol:ıug·u Sovsallı, ŞJ<o.rahisar 23 (A.A. ) - Dün bu- İ olmaktır. Şu noktayı unutmam.ak lazım-
J rada L.: • t 16 d d·- . 16 30 d zmir, 23 (A.A.) - Poyraz fırtınası Bohemya Uzer"ınde dır ki İtalya, buır-Jnkü mücadelede ne Sendermcke, Kızık ve Kulpak köyleri uın saa a ve ıger.ı · a ,... 

üçün - ·· d 22 30 d ı ak ·· dün de bütün şiddetile devam etmiş, Ya-
1 

. . fada ilk sözünü. ne de son sözünü söylemiş -
tamamen. civannda bulunan diğer köy - cusu e gece ' a 0 m uze- (B tarah ıncı say ) A d d Al - h -· 3 h f'f lm manlar ve Kemalpaşa dağlarına bol kar aş tir. na ava a manvaya muza ir go-
ler kısmen hasara ugyram•ıc:tır. Sarsın - re il 1 sarsıntı 0 uştur. Hasar ,_ dır ·· kt fak t ··ıt f"kle ... kadar m··t "" yağmıştır. Şehir içinde kar yokra da ci- ı çuşu yapmışı.ar · runme e, a mu .c ı _ u -
tının kısa fnsılalar1a uzun zaman devam yoktur. var karla örtülüdür. 1 Orta Almanya ile Avusturya ve tefiki olan Almanyavı itham edici bir 
etmesi köylünün evlerinı· boc:aıtma.ınna Aydında Boh k dar an bu tayyare takım kendince km·vetlı delilleri göstc -

:ı Kemalpaşa dağının Mahmudiye tepe- cmyaya a uç - rip durmaktadır. Bu hareketin mahiyeti 
fırsat verdı·gvı·nden ""ayı"at az olmuş, bu'"tu··n Aydın 23 (A.A.) - Dün sabah Ay - · d k 40 f Jr.r "'aıun· en u··sıerı·ne do··nmu·· şlerdir ~ sın e arın santım irti nını bulduğu '° • - · müttefiklere bir nevi kur 01abilece,ğı gi-
nııntıkada 37 kişi ölmliş, 800 hayvan te- dında biri saat 5 te şiddetli. ikincisi 6 görii1.rnüştür. Termometre ikiye kadar Hatırlardad1r ki. geçen Kanunu sa- bi daha ziyade vakit kazanmıy& matuf a-
lef olmuştur. da hafif. üçüncüsü de 6·45 te oldukça düşmüştür. Fırtına Ege denizinde de şid- ninin 12 sinde İngiliz tayyareleri, A • vutucu bir taktika manasına rla ,gelebilir. 

S Sı'd.Jetıı· olmak u·· zere u·· ç sarsıntı olmuş 1 tu B h ·· · d ·ık Bu sebeble Balkanlarda cerevan eden arsıntı esnasında Erceyişten birkaç • l.O dctle devam etmektedir. Mersinden gel- vus rya ve o emya uzerın e ı u-
k t d siyasi gavretler her zaman dikketle ta -

aya parçasının yuvarlandığı görülmüş - ur. mesi beklenen Çanakkale vapuru Mar- çuşlannı yapmışlar ır. kib edilmek liizım ~elen şeylerdir. Çün-
tür. Bu yer sarsıntıları civar köylerde marise iltica etmiştir. İzmir - Karaburun Bundan ba-~ka diğer bir h ava filo - kü bunlara bakarak istikbalin revişini 

Develi ka1..a merkezinde sekiz ev yı - hissedflmiş. Erbeylide1d incir ~rım vapur seferleri de dün yapılmamıştır. su da, Salı - Çarşamba gecesi, Heli - kestirmek pek fazla güc olmaz. 
kılınış. bazı evlerin duvarları çatlamış, kooperatifinin duvalrı çatlamış ve gene golar.d yakininde harb gemilerini l-om S !. , rn t:; 

E ı..- 1 S C b k .. ·ı h b d q u n (/~ aqıyı G m "r P<>Btal-ıanc ve malive dairesi ile orta okul rucy j ve ınırteke köylerinde bir • e ruvazorı e ar e en balamı~tır. Hava nezaretinin bir teb - ·-··········••••H••H••••H••••···· .. -···········••H•••••• 
'binasında büyük Çat,aklıklar hasıl ol - kaç evin bacalan yıkılın~ ve sıvaları lngiliz bahriyelileri liği bu hususta diyor ki: İngilizler bir Amerikan 
ırn:uştur. Postane çadıra n:ı.kledilmiş ve dökiilmüştür. Sa!h gecesi. hatta Çarşamba sabahı 
orta okul tedrisatı tatil edilmiştir. Egede şiddetli zelzel~ler oldu Londrara ~ayyarclerimiz Heligoland körfezi ü- posta tayyaresini kontrol 

De..., eli halkının evlerini terkederek İzmir 23 {A.A.) - Dü n sabah aaat ı; de Lond.ra. 23 (A.A.) - Bu sabah Water-ı zer inde çok faaliyet göstermişler ve ettiler 
çadırla~ çıktığını gören vali. bu sar - 5/50 de ve 6/ 45 de Tire'de garptan şarka 100 istasyonuna Exeter ve Aja\'.: kruva- ada vakininde gördükleri harb gemile- Londra 23 (A.A.) - Ste!ani ajansı bıl
sınt•nın Erzincan sahasındaki zelzele- doğru orta şiddette üç zelzele olmuşt .ır. ız&leri zabitan ve mürettebatından ve 

1
1 ıini ~bombardıman etmişlerdıir. Sahil diriyor: 

nin huı·alara kadar yayılan ihtizazı Bayındırda da 5/50 de ve 6/ 45 de jkişer s~lfilı~ndazlaru:~an .760 kışi gelmiş ve k~ batary:tl~rı ve harb gemileri tayyare- Bermüd'den bildirildiğine göre, Nev -
0~~tığunu söyliyerek halkın evlerine saniye süren iki zelzele olmuştur. Ha - sıf bır halle kütlesı tarafından hararet .e lerin ~eşine mukabele etmişlerdir. Üç york _ Lizbon arasında~i hatta sefer ya -
donmelerini ve birbirlerini korkut - sar yoktur. alkışlanmıştır. ı Alman harb tavyaresi. tayyarelerimiz- pan posta tayyaresi kumandanı, posta 
rnanıa!ırını tavsiye ederP.k sükunet tel Gra~ Speenin .~alibleri, merasim _üni- den birine ateŞ açmışsa da muvaffa - çantalarının İngiliz kontrol bürosu tara-
'-'n edı"lmı"ştı·r. VUŞQdQSl formasile kruvazorlerm bandoları onde Ik. tı· b. t• '-marn t Al .... .. t ....... ;.,t· ı-.ı fi 4 •• • • ıvc ı ır ne ıce aw ıs ır. m~m fından muayenesine mumanaat e~ ır. 

E k olmak uzere bır geçıd resmı yapmışlar ı t ~ 1 .nd b" . . a'·· .. .. ld .. y .. bah . f d t _.n ·a.,, kaldırma, esya çıkarma işi W tmi t k.. .. .. . . 
1 

a· avvare en en ınnın uşuru ugu Ancak tayyare silahlı rıye e ra ı a-
k D "'l d ve es ns er oprusun~ gıtmış er ır. ~ ~ 1., . T 1 . . d hi b fr d l 
ısrr:en basarılmı~. vilayet Kızılav ~ı- ag Qrln Q . 7anner •pıyor. avyare enmız -en ç - rafından kuşatıldıktan ve u e a ay-

ı.. __ • Bundan sonra yollarına devam etmışlP.r b" . . h - · · t B. t ·ı k k 
ut:Stncc un. e-kmek vesair ~da madde- . t ah- tl k 1 1 d ırısı asara ugramamış ır. ır ngı iz yareye girdikten son:a, uvvct arşısın-
l ~ l - d • ve aynı ez ura a arşı nnmış ar ır. . . .. .. . 
erıt yo!lanmış. lüzumu kadar para ka- ap an tur· e l D . .1 "h t G "ldh ll tavvaresının ussune a.vdet etmemesı da boyun eğmiştir. Süvari bu müdaha -

enızcı er nı aye uı a a varmış- v v 

za tt11'rkezine bır~ılmı!'ltır . .. . havanın çok fena olmasına atfedilmek- leyi protesto etmiş ve bu hareketi Ame-
"' + ___ . 23 (A.A) G l K lard ır. Orada şereflenne Corçıl ve şehre- a· .kki . 

• Evleri kfımilen yıkılan ko'· yıu··ler vı'- ıunız · - azete er uşadaSl .. Lo d t f d b" f t 1 te ır. rika toprağının istilası gibi tela· ettı-d -1 d b b k K 1 .. mını r ara ın an ır zıya e ven -
1ayet merkez.in<len yapılan ~·ardımla ag arın a u sene ır Ç<> ap an ture- . ı· AJman tayyarelerinin nkıru ğini söylemiştir. 

' d·v· · b 1 b" k 1 ta ·mışır. Lo d 23 (A A) B b ----- --gecPdPn evvel tamamen çadırİara yer- ıgıru ve un ann ır açının avcı ar - - .. n ra, , . - u sa ah Nor-
leştirilmiştir. Açıkta kimse bırakılma- rafından öldürüldüğünü ya7ıyorlar. Macarl.'llRnda folk sahili açıklarında, ç:ok yüksekten u- Maarifin bir t amimi 
tnışt•r. f f dhl l I çan bir Alman tayyaresi göıüldüğü ha- Ankara, 23 {Hususi) - Lise ve öğret-

Felaketzedeleri yerleştirilmi, ol - ltalgan Maarif N11zırı MlidR .~a p. r er her alınmıştır. İngiliz avcı tayyareleri men okullarının yalnız tahakkuk me-
dukl:ı,.1 cadırla""ında ziyaret eden va _ Belgradda Budapeşte 23 (A.A.) - Resmi ceride bir derhal havalanarak düşman tayyaresini murlıuğu mekteb müdürlerine bırakıl-
li Şerk Soyer, Cümhuriyct hükumE>- kararname neşretmiştir. Bu kararname, I takibe koyubnuşbrdır. Bir müddet son- mıştır. 
tinin hüsnü tedbirile havvan ve esva Be'.gra~ 23 (A.A.) ~ t~ai~a maarif .na- normal kuvvetlerin kifayetsizliği halinde 1 :ra, sa'hilden, bir takım bomba ve mitral- Artırma, eksiltme ve ihal~ komisyona 
zayiatının , yıkılan evlerin eskisinden zırı Bottaı cİtalya evı> nı zıyaret ettık - 1 milli müdafaa için mecburi hizmet ih - yöz infi1Ak1eri işitilmiştir. reislikleri eskisi gibi maarif müdiirltlkl~ 
fkıha i~1 bir sekilde yerine konu laca- ten sonra dün hariciye nezaretine gide - \ das etmektedir. Bunda11 başka kararna - Bombardıman tsyynresi obıa;;ı muh- ri tarafından yapılacaktır. 
- d rek nazır Markoviç tarafından kabul e -

1 
mecle kadınları gönüllü hizmetleri de der temel di.lter bir Alman tayyaresinin, ke- Fazla ders okutan öğretmenlerin üc-

gın an errcın ve· müsterih olmalarını 
· dilm~tir. piş olunmaktadır. za bu sabah, Sunderland yakınındıt kain retleri ve müstahdemlerin tayinleri gibi 
siJy!iv~k köylüyü tatmin ve te:;elli Saat 13 te Naib Prens Paul, Bottai'njn Roker mevkiine yakın bir mesafeden uç- işler için mekteb müdürleri tavassuta 
otm:i;lerdir. f A k d b. f k ·· ı . şere i.ne. Beyaz sarayda bir öğle yemeği n ara e e ıyat a U tesı tuğu görülmüştur. lüzum olmadan vfüıyet makamile mu.lıa-

Gece yarısına kadar folaket saha - ve t k 
rn:ış ır. • . .. binasının küşad merasimi Londra, 23 (~.A.~ - Deniz isti .ame- bere edebileceklerdir. 

sıncla dola.salmış. bütün köylülerin yer .. ?.gleden sonra Belgrad da Faşıst kul- A k 
23 

{H f ) A k Ed tinden gelen hır düşman tayyaresı Es- Maarif bu hususta vaptıg-1 tamimi ala-
lestı·ı·ı·ldiö. ,.,ı;.: 1 .. ·· ı k 1:.ıı·adaı· türu enı·st·· t·· .. . l 1 n ara, ususı - n ara e- d . tl S h'l b J 

• 'ı-• n.ıZ e goru ere ~ cıırı. - u usu merasım e açı mıştır. b" F kü"l . . . t 
1 1 b" ~x sahili üzerin en geçmış r. a ı a- kadarlara bildirmişFr 

lana buoünün is tertibleri hakkında di- ıyat a tesı ıçın yap ırı mış 0 an ı- ı d h ı b t.:ı'-·yareye ateş açmış- · · 
ı. 1 kt y kü d . . .. .. .. d tr· tarya arı er a u J 

rektifler verildikten sonra Kayseriye ~a an emene bir nanın şa merasmu .onumuz e~ı ayın lardır. Tavyare bututlıtr arasına girnek 
do"'nlnı· ·ı."l·~rdı·r. •• f h h . birinde yapılacaktır. Dıl, Tarih ve Coğ- k ğ t. bb .. 0 ctmt· '""e d"" ar ..;\-ı· l " ... mu e assıs eyetı •d• .. . . , . . b Ed a\ma a ec:P u., "' ~- u.lunı -

gı ıyor rafya Fakültesı bu tarıhLen ıtı aren e- .. tü" M fih b h b t "d 
Gece sarsıntı olmamıştır. B t 23 ( 1 k mm: r. aama , u a er eyı edil-

eynı A.A.) - Ira'ıt hükfunet i biyat Fakültesi adını a aca ·tır. . ti 
Kayseri 23 (A.A.) - Bu {!'ece ya - Yemen idaresini yeniden tensik etmel~ Ankara Edebiyat Fakültesı Tarih, Coğ- memış r . 

rısıncJan sonra 0/30 <hı şiddetli bir üzere Iraklı bir mütıı:!ha~sıslar heyeti gön rafya, Felsefe, Edebiyat antropoloji, Ar- GU Uk t • 1 . d v 

yer sarsınhsı olmuştur. derm~ği kabul ettiğini İmam Yahya'ya keoloji, şark ve gaı-b dilleri §Ubelerini ! mr za iŞ erı mu UrlUgU 
Dev~ll kaza merkezinde 30 ev ~·1- bildirmiştir. Heyet, bazıları ordu emrine ihtiva etmektedir. Ankara, 23 (Hususi) - Gümrük Zat 

ktlrnı~tır. Hnlkm munteme1 tehlikeve verilecek olan 100 mütelıassıstan müte -j Fakülteye b inden i'azla talebe devam İşleri Müdürlüğüne mü!et~ Enis Aksu 
karşı 1'orun.d'oilmesi için icab eden .şekkil olacaktır. eylemektedir. tayin edilmiştir. 

Tapu sicil müdürlüğü 
Ankara, 23 (Hususi) - Edirne tapu 

sicil müdürü Hüsnü Yüce Sıvns tapu si
cil müdürlüğüne, Sıvas müdilrü Talat 
Seyhan müdürlüğüne, ıkinci sınıf 
tapu kadastro müfettişlerinden SaJiiı 
Tangör Edirne müdürlüğüne, Seyhan 
müdürü F. Özin ikincı sınıf tapu kad~ 
tro müfettişliğine tayın edilmi~tir. 
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( Şehir Haberleri ] ' 1oiKKAT!1 il 
""-----------------------..J. 1 ALEDID.A.B ve DliLLi s Ha lkevleri yıldönümü Hususl liseler sauın lstanhuı Halkına 

teftiş edilecek BugQnkn harpte bHtınlan gemiler hAdiselerinin içy 

hazırlıkları tamamlandı 
casusların oynadığı mnthiş rolleri, Meşhur Ente 

Okullar Güneşl husust lisesinin kapanma- Servis faaliyetini, bu yüzden idam edilmiş cııg 
sı, diğer hususi liselerin teftişine lhtlyaç ı;ös eirarını butnıı dDnyaya ifşa altiği için hurikul4d 
termiş ve Maarif Vekö.leti üç müfettişten heyecan uyandırmış o.an. 

Şehrimizdeki Halkevleri de geniş birer progamla 
yıldönümünü teside hazırlandılar 

mürekkeb bir heyetl hususi liselerin teftL 
şlne memur etmiştir. 

.Bu heyet, önümüzde.k:l hafta lçıerlslnde 

Ankaradan şehrimize iellp teftişlere başlı-

Halkevlerinin kuruluş yıldönümünü · necek, müteakıben Halkevi Reisi Agah yacaktır. . 

Cebelüttarık Cas 
Türkçe Sözlü 

lrutlulamak üzere memleketimizin her Sırrı Levend bir nutu"k söyliyecek şiir- Bu tettışler esnasında Istanbul Maarif 
.. __ ~ d h 1 kl l kt d l kun ak k ·ı kt· M' a Müdürü Tevfik Kut'un da hazır bulunması Filmini görebilmek içı·n pek çok kabbalık hücum 
w.nuın a azır ı ar yapı ma a ır. ~r .o . ac , on.ser verı ece ır: er - VekAletçe tensib edilmiştir. 
Memleketin kültür sa.lıasıncia büyük fay- sımm hitamında fotogra! ve resım ser-[ İ.stanbulda onu mütecaviz husU3l ns

6 
mev Filmin programdan kaldırılmasına ancak 4 GÜN 

da!..ar.ı görülen ve bulundukları muhit- gisi açılacaktır. cud olduğundan, bunların teftişi 2 aydan Sayın halkımızdan biletlerini liıtfe.n ya evvelden, yahu 
terde geniş bir alaka uyand•ran Halkev- . Üsküdar H~lk~v.inde yap.ılacak mera-! fazı~ devam edecektir. hal seaoa 1aatlerinde ted .. rık etmeleri rica ol 
!erimize yann 6 Hllkevi ve 140 ta Halk sımde Ha\kevı reısı, Halkevı ve Halk O- Mufetti.şler mekteblerln yalnız tedrisatını A MARY CARL YL LL YD N A 
Odası katılmak suretile bunların sayısı dalanrun maksad ve gayelerini anlata- ] değil, ayni zamanda lnzıbati v~ mali vaz~ - yrıca: · OL N'tn J 
219 u bulacaktır. cak, Halkevi Çocuğu ~iiri okunacak, Fa- yetlerinl lnced.en inceye .. tetkık edec.~kler, 

ruk Üsküdarlı tarafından Üsküdar şair- kuruldukları günden bugune kadar goster- 1 K Aç AK ç J LA R H 
Her ne kadar Ha1kevlerlnin ilk kuru- .. . . ~. diklen faali~tlerl gözden geçireceklerdir. ~'lllllllhlm••••ll 

luşu 19 Şubata raslamakta ise de tcamü- lerl m.evzuu uzcnnde verecegı konfe- ı Bu tetkikler sonunda her lise içln Maarif, - -
len kut!ulanıa töreni hfaatrun ilk tatil rans dinlenecektir. Vekfiletine blr rapor hazırlanarak gönderi-1-------------------------..........:. 

Şicşli Halkevinin yıldönümü rnünase- l~eı... bu raporlara nazaran hangi mekle- y 
gUııünde yapılmaktadır. betile hazırlamış olduğu programa göre, bin tedr:.~atında tadUM yapması icab ede- • • Bugün 5 A R A 

Bu sebeble Halkevlerinin ytldönümü nutuklardan sonra Jilde bir konser ve- ceğl tesblt olunacaktır. 
yarın, Ankarada ve Ti.ı.rkiyenin bütün rccek, Kenan Saner şiir okuyacak, Mah
Halkevlerinde merasimle tes'icJ edile- cublar piyesi temsil edilecektir. 

cektir. Şehrimiz kaza ve nahiyelerinde Beyoğlu Halkevi yıldönümü için bü
mevcud Halkevleri merasim programla- yük bir program hazırlamıştır. Başveki
nm hazırlamışlardır. Un nutku dinlendikten sonra konser ve-

Yeni bir istim~a.k 
komisyonu kuruldu 

Büyük bir muvarfakiyetıe gösterllmekte olan ve barb ıztırabları 
aşk romanını tasvir erlen 

Eminönü Ha~kevindeki merao::ime ya-J rilecek müteakıben bir spor müsamere- İstanbul VaU ve Belediye Reisi Lütfi Kır-
nn saat 14,45 te başlanacak, Halkevi or- si tertib olunacaktır. darın reLsllği altında ve Vali muavinlerile 

t . . . . . . . belet1.1ye re.Is muavinlerinin iştlrakile yapı.. 

AŞK FIRTIN 
Fransızca sözlü büyük heyecan, macera ve kahrama 

Baş rollerde: Sinemanın en güzel yıldızı 

kestrası stıklal marşını çalacak, Genel Beşıktaş Halkevınd~ Tıpı pıyesı tem- lan toplantıda istimlak işlerinin ağır ittL 
Başkan Vekili Başvekil Re!ik Saydamın -::il olunacak, şiirler okunacak, nutuklar ği mevzuubahs olmuş, vali muavini ~a -
An.karada vereceği nutuk radyoda dinle- söylenecektir. lftk Nlhadın reisliği altında bir komLsyon 

DOROTHY LAMOU 
LEW AYRES ve LIONEL AT 

teşkil edllmlştır. Bu komisyona belediye re_ ı İlaveten: roKS JURNAL manzaraları arasmda Balkan 
Dün yiyecekten Aşurecilik yaparak is muavinlerlle kaymakamlar dahlldir. İs - Saracoğlunun F'ransızca nutku 

timlilk l.şlerlnln biran evvel intaç edilmesi...,~-----.,. BugUn saıit 1 ve 2.3tl da t.eıızilat.ı matineler ~• 
zehirlenen sekiz kişi eroin satan bir için komisyon fazla mesai sarfedecektlr. 

LALE hastaneye kaldırıldı sabıkah yakalandı 
Dün şehr1ml.3de iki zehirlenme vak'ası ol.. İstanbul zabıtası d1ln sabıkalı bir beyaz 1 

m~. zehirlenen 8 kişi tedavi edilmek üzere zehir kaçPkçısını yakalamıştır. 
baslaneye taldırılm~lardır. Bu adam, ötedenberi eroln kaçakçılığı 

Balatta MwılA.hattin mahallesinde Kol _ yapmakla tanınmı.ı aşureci Kemaldir. 
tukçu sokağında 7 sayılı evde oturan Nazi- Kurna~ kaçıak~ı. hareketlerinden zabıta... 
ke, J"ıtnat, n İfakat adlarında üç kadın ye- yı şüphelendirmemek için gCiya aşure s~.t -
mat yedikten blr müddet sonra zehirlenme makta ve bu suretle de kolaylıkla er?.ln sur
&lllmi ıöstermişlerdir. Yapılan muayenele- rne~e muvaffak olmaktadır. Fakat dun. ken
ıinde tesemmüm ettikleri anlaşıldığından d1sin1 tarassud eden memurlar, Kemalın bu 

!oyasını meydana çıkarmışlar, bazı klmse
Hasek1 hastamesine kald~~ımışlardl('r. İkin- lere erol-ı satarken cürmü meşhud halinde 
et ı:ehir~nme ·nk'ası da Usküdarda olmuş_ yakalamışlardır. 
tar. U.sltüda.rda FındıklıL-skele :addeslnde Kemal, suçunu tamamen ikrar etm.i§tlr. 
53 snyılı evde oturan Mehmed, dun Balık - Bugün adliyeye teslim edilecektir 
pazarmda bir dükkAndan 1 kilo beyaz pey_ · 
ntr almış, evine getirmiştir. 

Bir vapur ithalat eşy8st geldi 
Bu peynl.ı'llen ailesi efradı yemişler, bir 

mtıddet sonra bunlardan Hüsniye, Servet, Dün ll."Jlanımıza İngiliz bandıralı Reed -
tbsan ve Ziya adlarında 4 kişi zehirlenme pell adlı vapurla klmyevi ecza, yün men -
&ll1mi göstermişler ve tedavi edilmek üzere sucat, kalay, yün, klğıd, makine aksamı; 
Nümune h:a.ı!tanesine k'aldı.rilmı.şlardır. Za- mantarlı muşamba; keten mensucat; pa -
brta her tk1 sehlrlenme hiı.dLsesl et.rafında muk mensucat; gllserin ve cam eşya gelmiş 
tahklkatll başlamıştır. tir. 

Futma yüzünden vapur seferlerindeki 
intizamsızlık devam ediyor 

Dün de limanımıza gelmesi İcab eden vapurlar 
gelmediler, Marmara ve Karadenize gidecek 

vapurlar d :ı hareket edemediler 

Dünya gailelerini unutturacak 
yeni bir re mın 

Köyd Dost 
Muharrıri 

Bürhan Cahid 

İki gündenberi 

En tatlı kahkahalar, en canlı takd1detle doldur&n dunyanın en 

GillGER 
Amerikanın en sevimli artis~l JAMES STEWART'ın 

Karl.erımizin derin bir sevgi ve alAka Fransı~ca sözlü filmi 
u~ yazılarını okudukla:;:ı muharrir ar _ Ha:talaxm ... Ayların ... HattA senelerin unutturamıyacağı bir 
kadaşırnız Bürhan cahıd Morkaya'nın Doya doya gülmek, kana kana eğlenmek f•.rsatını kaçırmayınız. 
bu yımı romanı kltnb şeklinde çıkmış- ı - Dünyıtnın ıöz ve kuiağı Paramu"lt Jurnalda. en son 

tır. Tevzi yeri Köı o~lu matbaasıdır. ı 2 • RENKLİ M İ K İ \\ALT DiSNE 
\ J ~---~ BugQn ıunt 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

E ugün Yalnız i PEK Sinemasında ~-• 
Türkiyenin en büyük artisti 

v 

E HSiN 

Birkaç gündenberi Karadeniz, Mar-ı kömür almak üzere 1stanbuldan hareket 
.ııara ve Ege denizlerind~ devam eden edecek olan Şule, Necat ve Ilgaz vapur- I l 
fırtına bu haUar arasında işliyen vapur- ları ve ayni zamand.!l birçok şilep ve 
lann seferlerini sekteye uğratmıştır. motörler Kuru.şeçme önünde ve Boğazın '••••••••••m• 
Büllin~urlumuhlclliHn~clMı~- m~~ill ~rl~~ ~k~mek~d~~. -~~~~~~~-~~-----~~~~~-~~--~~~-~~---~--~---~~ 

tınarak yollarına devam edebilmek için Dün Bartın hattından İstanbula gel-
havanın açılmasını beklemektedirler. mesi beklenen Ülgeu vapuru da Amasra 
Çuşamba günü Bandırmaya gitmek limanında havanın açılmasını beklemek

üzere İstanbul limanından ayrılan Mara- tedir. 
kaz vapuru fırtınanın şiddetinden yolu- Karabigadan gelmesi beklenen Sey
na devam edememiş ve Ada açık1arında yar vapuru gelemeını.ş ve !stanbuldan da 
3 gün bocalad'ıktan sonra dün limanı- Karabiga hattına da vapur gitmemiştir. 
mıza avdet etmi§tir. Ayın yirmisinde gelmesi icab eden 

Perşembe günü Istanbulclan Bandır- Mersin vapuru dün saat 11,30 da limana 
maya gitmek üzere yola çıkan Ant~lya gelebilmiştir. 
vapuru da Marmara açıi<larında dalga- Çandarlı açıklarında şiddetli fırtınaya 

larla mücadele ettikten sonra yoluna de- tutulan ve evvelki giln sa:ıt 12 de lima
vam edemiyerek İstanbula dönmüştür. nııruza geımesi icab eden Kadeş vapuru, 

Karadeni:.ı; hattında sefere çıkacak o- ancak dün saat 4 te gelebllmiştfr. 
lan Tarı vapuru dün de limanımızdan ha- Birçok yelkenli gemi ve motörler E-
reket edememiştir. reğli ile Boğaz arasındaki Kefken adası 

Bundan başka Zonguldak ve Ereğliye arkasına iltica etmişlerdir. 

Bugün SA il AB YA Sinemasında 
2 büyük ve güzel film birden: 

1 - DEMiR KAPI 2 SON BUSE 
ARKASINDA • 

RICHARD AılA~lS ve GWEN L1'~E 
Gangsterler vo haydutlar fılmi 

JEAN GABiN 
MICHELE MORGA 

ISMAIL 
lstanbulun can ciğer 2 komiği 

DÜMB ÜLLÜ - ŞEVKi ŞAKR 
başa kabknbalarl11 dolu CiHANŞÜMUL MAS 

OörUlmemiş bUyllk: muvaftakiyeUerle devam edi/ or. Memlek 
tanmmıt musiki nstadları ve en iyi okuyucularının tertib ettik 

kısmı seyircileri gaşyediyor. 

TAKSiM Sineması 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilAtlı matin~ler 

BUGÜN Dl E L E ][ Dünyanın en tatlı 
Sinemasında N E L S O N 

sesli baritonu 

E D C 
ViRJ/N/A BRlJCE ve LiONEL BARRYMORE 

Tarahndan f$vkalade bir tarzda vucude bir AŞK MACERASI 
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l Hidiseler 1 Bar ihtimalleri Beş kuruşa torik 

a sısında ,.e 
' 

• 
JI 

M era1tlı köprünün parmaklıkla 

lanna dayanmıj, denize bakı-

yordu. Elimle omuzuna dokundum.: 
- Seyrettiğin nedir Meraklı. 
Cevab verdi: • 
- Balık. 

:---.... -.. - ......... -..-.._. Y A Z A N ....... -................. ·-··-··--·-·-··., - Köprü üzerinden balık seyrinı de 

~Emekli general R. Emir Erkilet ~ yeni ~!~!0::·de yanıma geı, bak. 

- On bin tane mi, sen çıldırdın mı? 
- Neye çıldırmış olayım? 
- Yahu adamlar baksana birer ikişer 

tutuyorlar, on bin tane tutulur mu? 
- Ben alacak olayım, balık nasıl tu

tarlar, bütün ba1 ıkçılar, kayıkçılar, işsiz· 

ler hepsi torik avcısı kesilirler. Beni gö-
rüp, torik alıcılar da artınca torik fıatlan 
da artar, herkes kaianır. Ben de kaza-
nınm. ! "Son Posta ,, nın askeri muharriri ~ Baktım: 

......................... • - Gördün mü? 
E) lr mll~etın uğnya_b~l'.""'~ ~~b:··~:;-;~~:·;~;~~-;;;;-~~~:;;;;~··~;~j~~j"Y~~~:ti~~:;;;:··-;;;u;;~rek hududlarımı - - Denizin üzerinde bir §eyler yüzü- = i:1;'..:,:,n:,,:•;;1;':, ~:'::'i 

lıkelerın en buyugu şuphesiz ve mılletımızın tamamıyct ve emnı - zı herhangi bir tecavüze karşı birlik - yor. kazanacağımı merak ediyorum? 
harbdir. Harb askeri bakımdan kaza • yetini vikaye için olur. te \'e silahla müdafaaya götürür. Bu- - f şte onların hepsi birer kocaman 
nıld.ğı takdiıde dahi bu uğurda feda Biz.im ne gibi hallerde harbe gireoe- nun gibi Balkan anlaşması mucibince torik, merak ettim. 

- Bilmiyor musun? 
- Bfüem, benim bilmediğim gibi bl-

edikn binlerce vatandaşın hayatı te _ ğim~i müttefiklerle akdettiğimiz 19 dört Balkan devleti aralarındaki hu • - Toriğin nasıl ba1.ılt oldu~nu mu 
Jafi ı~Junam.az. Bir zayiat olaraık kahr. f Binncite§rin ~rihli üç ~araflı. ~kara dudları yekdiğ.erine karşı garanti et - merak ettin. söyliyeyim.. palamuttan da- len de yok galiba. Bu tori~ler bir mild-
Harbın netıcesi ne der~ parlak ve anla.şması ta~h ve tesbı~ et:nıştır. Bu :niş bulunuyorlar. hi iri... det buz mahzen!.erinde saklanmaz mı? 
bun:bn dolayı memleketin kıvancı ne anlaşmaya gore herhangı bır Avrupa Sadab"d kt da :k·d d 1 tl d - Onu biliyorum canım. Merak etti- - ! ! ! ! 
kad d 1 ı. . b' ki taa tec .. a pa ı a 1 ev c er en S d h 1 ar derin ve büyük olursa olsun ae- eve mm ıze va rruz ve avu. birir.in ~ b' ka b' teca .. ğim daha başka şey. Şu kenarda duran· - onradan a a pahalıya satı maı 

• o .. d c! 1 unl h be . a·w· . 'eya ır çının ır vuze mı? 
nel ~ mlerce aile harbde ölen ve sa1<at- ıu.ndcnİ ~lat yı on Fa ar b' .gırl ıgbı' - uğraması halinde diğerlerin.in ona yar lara bak, sepet atıp tutuveriyorlar. 
anan ~ocuklarının matemini tutacak- mız e ngı ere ve t'ansa ızım e ır- dım eı--1- · · · d' · b Sepetle nasıl balık tutulduğunu mu - ! ! ! ! 

l
'k f "1 h ke . 1,..tut:~rmı zarnın ır; gerçı u yo.'T- -

tır. ı te ıı en are t decekler ve bıze d k . merak ettin istersen sen de bir tecrübe - Tuzlanıp saklanmaz mı? 
11 · d ı _ _] ed kl ım!n as erl olmak mecbunyti kon • • 

Harb tahribat t 1" fi.en bermu - e erın en ge en yaTI.Jı.rnı ece er - şt . .. .. - et. - 1 ! ! ! 
ının e a dir Bir A d 1 f . "teca . mamı ır 1 amma buP,Unku dunya va -

tad çok zaman ve çok fedakarlık ister · vr_upa ev e ının ~u vı- ziyetinde Sadabad akidlerinden biri _ - Hayır merak ettiğim daha başka - Konserve olmaz mı? 
ve bunlar için mağlub düşmandan her zanP. hareketinden dolayı İngı1tere ve bir şey torik tutanlar, tanesini bef ku- - ! ! ! ! 
zaman !<afi bir tamirat ve tazminat a- ~nsa Akd~froe harbe girerlerse ne Yeya birkaçına birden bir askeri ruşa veri}"Orlar. - Bilahare küçük kutularda konSPr-
lmamaz. hiz de onlarla fiilen hareket birlii!i e- thecavıh·iz vuhkuunb~ ~iğerlerinin sadece - u...... kunıoı mu? d • · 

1
. . d 

1 
_., avır tl\Ta aıı.e ır bıtaraflık muhafaza ...,.,.i -s ve olarak satmak mümkün değil midir? 

Harb talihinin bir de ters gitmesi ecemz.. ve e ımız en ge en yaruımı ·. . .. - Beş kuruş ya .. aklıma geldi. Ala- _ f ! ! ! · 
yani ınnğltib olmak ihtimali vardır. yapacagn:. Keza bir Avrupıı devleti - ~k~~ahud yaln~z d_ıplo!11ası yardımlarla yun, dedim. 
B t k · . .. .. . nin tecavü ·· d d 1 Tü ki Ak ı tıifa etmelenne unkan ve mahal yok 

u a ~ırde ekserıya daha buyuk m- . zun e:ı o ayı . r . ve - gibidir. zaten bu hal, ı 9 Birincite ·rin - Alıp evine götürseydın. 
san zayıatı clur Ordular mahvolarak rıenı?.de harbe gırerse milttefıkler o - 1\ • . ~ . l - - -~ 

1 
k .. .. · .. nun~a tevhidi hareket ed k • nkara muahedesının yukandaı b<lhsi - Bır tane a:.ıp goturdum. Gene gel-

me et butun rnudaf~ kudret ve . . - .. ece ve ona ~en beşinci maddesinin özettiw' ilı- diın. 
malzemesini kaybedebilir; hatta istila ellermdeki butun yardımı yapacaklar- timaJJerden birisidir. g ~ 
vıe taksime de uğnyabilir; Polonya gi- dtr. - Bir tane daha alacaksın galiba. 
hl. Bunlarda:ı bnska müttefikledn, Ro- Gerek bitaraflar ve E!erek harb ha- - Hayır bir tane değil, beş tane değil, 

riçleri için harb ile sulhün bah!s mev- beş yüz tane, bin tane, on bin tane al-
Bir memleket harbe karar verme _ manya ve Yunanistana verdikleri ga - mak ı'sti,.•orum. 

- Bugün denizden topra~a hücum e
den ve tutmadığımız bu balıklar kaybo
lan bir servet değil midir? 

İçini çekti; 
- Merak ettim, bu servet bugün ken

dine beş kuruşa müşteri bulamıyor. 

r:J.unl!l d..Julıl..rl 
. zuu oldu~ sıralar.da bizim mua'hede - J 

ij~~~~~~~dil~~h•~~~~~h~e~rmcl~hn- ~=======--~=~=~====~~========~ 
sah edecPktir. Fakat bu hesablar na~- !inde Türkive gene fiilen onlarla j~ ve taahhüdlerimiz dolayısile harbe 1{ir-
nıa , .. b . ri 1 k birliği edeceh.'i:ir. mekliğimizi icab ettlrebil~ oJnn 1 Bunları bı·ı· ı·yor mu ı·dı·niz ' __J 
rivam;a;~ış :~~:ar~~ı-: ~;~~i~c;\~ tşte 19 Birincite.şrin Ankara mua - haller umumiyetle işte bunlardır. Fa. i 1 
191 4 te Almanva harbe başlarken ni- hedesi dolayısHe Türkiyenin harbe kat dikkat edilirse görülür ki b!7 im. ·---

En karışık dava hai zafeni düc:iinmüyordu. Veyahud girmesini rnucib olan hal ve vaziyetler İC<\hında hırrbi göze alarak akdetti - Yağmurlu memleket 1 
Fransa 1914 : 18 harbinde zafere yüz- bunlardır. Nitekim bu hallerden hiç _ q-imiz muahedeler ve anla~malar har
de yüz inanıyordu. Biz de. 1915 te biri vnki olmadığı için biz de harbe bi J·olayla.~tıracak yerde vüçleştirmiş- Havay adalarından Kasala bir sene Dünyanın en karışık davası ID33 se -
harbe t'iN>rken <:>lbette müttefikleri - Mrmedik. Fakat rnuahedenin bir ta _ tir. Bu!!i.in Akdenizde. Balkanlarda ve zarfında beher santimetre murabbama nesinde Filipinde cereyan etmiştir. Bu 
mi=le bir1ikte mutlaka muzaffer ola - kım geniş ihtimalleri dikkate alan va.,"m cloiı:uda barış henüz devam erli- on iki buçuk metre mikabı yağmur ynğ· ı d~va iki sene yedi g-lnde bitmiştir. Ma • 
cag·~ızı zanned1vorduk. Müttefiklere ciıiıkr ımıddeleri daha varclır ki bun • yorsa buruia bizim nıuahedelerimfain mıştır. Bu miktarın çok fazla olduğuna kıneyle yazılmış 24 000 sayfaltk 47,000 
v: bılhac:~a muzaffer koca bir kütl~ve ıar da bize v-e müttefiklere mütekabiJ ve açık dış siyasetimizin büyü~ 'bir şu rakam bir misal olabilir: Avruparun vesika tetkik edilmiştir. 1370 ş.-ıhid din
guvenerek h'*rb sonu hissesine düşen bir takım vazifeler tahmil etmekte _ dahil ve t.esiri vardır. Bahusus ehem- fazla yağmur yağdığı söylenilen şehirle- lenmiştir. Davanın esası bır snhtc:karlık 

* 
garbi Anadoluvu iş(fcll için İzmire çı- dir. Bu maddelerden birisi (besinci miyr~lli İnl!iliz İmparatorluihı kuvvet- rinde bir sene zarfında yağan yağmur idi. 
kı:n .. Yunan kuvvetlerinin ve bu anda mad<lı>). bilhassa bir Avrupa devleti _ terinin Süveyş bölgesine gelmeleri ve elli santimetre mikabından fazla değil -
butun Yunanistamn parlak neticeden ırn di<Ter bir devlete taarruzu ile akid- ttelrnekte olmaları yakın doğu sulhü dir. 
~~:kı~" "!: d~r':e emin olduklanm bir !erden birinin kendini tehdidde ııör - için bir tehlike değil yeni bir garanti-

lngmz lnci!inin dört yuzuncu 
rl.'\::'L'e rıusumnelı ve ondan sonra Ana- . ·ı , · 1. • d'kk t lm kt d i d' B nl beraL- · 
dol h b

. d y d mesı 11.ıma mı ı a e a a a ır k • ır. unu a vt!t' harbı yakın ve 
u a'r ı n e un an or usunun ,,e A • 

&la •
1 

y h-,_... t h lk akidler bu takdirde müessir görecek - varit! görüp ona göre hazırlanmak1an 
yıs1 -e unnn U!\ume ve a mm . .. .. • . .. 

dücar oldukları büvük felaketleri göz- len mu~terek harekete teşebbus ıçın qeri dunnamak lazımdır. Madriddeld kral sarayı çok büyük bir 
önün~ e:etirmeli. İşte takriben üç ay derhal aralannda görürüp danıışmağa Türk ordularile müttefiklerin ya - binadır. Bütün odalarını do1a~abilmek 
evvel Fin tooraklannda askeri bir ge- başlıyac:ık1ardır. . kın doğu kuvvetlri hiçbir devlet veya için dört gün lazımdır. Bu, 160 kilomet • 
Zhıti yapacai!ını sanan Sovyet Rusya. f'> Bjrincite.şrin Ankan muahede - milletin meşru varlığına kasdetmek i- relik bir seyahat yapmakla müsavidir. 

* 
En buyuk bina 

nm haJi m.evdanoadır. Fakat onun za- $inden ba~ka. Balkanlarda w yakın cin dcgıw'ldirler Onlar hiç b' :ı...:t * 
f""rd ü .d. . k ediği h kk k ~ ' . ır va'!\1 "" en mı ını esrn mu a a - w • •• • .. 

tır A k 
1
. in 

1 
v h .. dogu denilen garbt Asya illennde de boyle bır kasd ve tecavuzde bulunmak 

· nca ne ıcen ne o acagı enuz . . . . K d" · · 
rnallum defüldir. sulh ve selimetımız ııçın bir takım harekctJne ~yeoeklerdir. Çünkü e 1 ıçın yas 

senesi 
1938 senesinde ingilizce İncilin dört 

yüzüncü senei devriyesi tes'id edilmiştir. 
İncil sekizinci Hanri zamanında 1536 
senesinde ingilizc2ye tercüme edilmis 

:ıı• 

ve imparatorluk dahilindeki biltün kili· 
selere tevzi olunmuştur. 

* ParaşUtlU kurbagal- r 
Harbe bastamak kolaydır. Fakat taahhüdlerde bulunmuşuz. Meşela Yu. onların vazifeleri çok daha yüksek ve Eski Mısırhlar, kediye çok kıymet 

h 
· ta J b w halA b.. .. .. 1 Borneo adalannda yaşıyan kurbağa -

arbin sonunu zaferle bağlamak pek nanıs na yap gımız ve utun insaru esas ara dayarunaktadır. verirlerdi. Bir evin kedisi. öldüğü zaman ların kl ilt'_d_ B k b k n 'd l if aya arı paraş ;:.ı ur. u ur a • 
zordur. Onun irin harb kolay istenmez UV\°e ı e payı ar o an itt ak bizi ve H. E. Erk.ilet aile reisi sol, kaşını trq etmek suretile ğalar, bu sayede en yüksek ağaçların te-
ve ona kolav ka1rar verilmez. yas tutardı. 1 pelerinden yere atlıyabilirler. 
u~~i~.~~ · ~ahallelerde tulu~ba teşkilah vücude -~-·-~····=··-·~-~~~~~·-··=·--=--=·-=-=-·~··-=·-··=·····~·-=--=-~-
memleketler sulhü daima harbe ter -

cih ederler. Türkive işte bu memleket- getı'rı'lecek, tu .. "ııııumbalar hazırlandı lerdenrlir. O. şünhe yok ki sulbü har-
be tercih eder. Fakat bu. ~ olursa ol
sun ve esaret mukabili de olsa, sulhü 
mutlak surette tercih eder demek de
ğildir. 

B:z emoerya list maksa131ar taşımı _ 
yoruz; fakat memleketimizin tamami
yet. istiklal ve hürriyetine nereden 0 . 

lursa olsun gelecek herhangi bir teh _ 
li.keyi önlemek mecburiyetindeyiz. Bu
nun için her türlü hc:zırlıkta bulun _ 
mak ar.fil avlanmamak için lazımdır. 
Kezalik müttefikler aramak ve bulun-
ca. onlarla tedafüi ittifaklar ve anfaş
mahr akdetmek tabiidir. Bu tedbirler 

ve hazırlıklar taarruz niyetinde olan -
ları diimndürecekleri için bir nevi 
su:..ı ~r.ır. tneri sayılabilirler. 

Bizim müttıeftkler1e birlikte Akde
niz ve Balkanlar hakkında yaptığmuz 
ve Yunanistan v~ Balkan Antantı dev
letlerile akdettiğimiz mütekabil itti -
fak v anlaşmalar hep bu yoldadır; bü-

tUn hu~ı:ır. harbden ziyade sulhü ve 
taarruzdan fazla müdafaayı garanti e
den vt>s!kalardır. Bu itibarla biz bita
raf c~eğiliz ve icabında harbe girmek -

, llğimiz de mümkilndür. Ancak bizim 

1 

Tulumbalardan oıri 
İstanbul itfaiye teşkilatı tevsi olun- nılacak itfaiye tulumbalan hazırıanmış

maktadır. Mahallelerde itfaiye grupları tır. Bunlar tekerlekli ve insan kuvveti 
meydana getirilecek. mahalle mümessil- ile ~Uyebilecek vaziyettedirler. Bir 
leri bu teşkilatta çalışacak maha!leliyi kişi kolaylıkla bir tulumbayı taşımak· I 
tesbit edeceklerdir. Mahallelerde kulla- tadır. 

''Nasıl 
Anlıya bilirim?,, 
~zmirde oturan müstaar adne Ba • 

yan Mesrure kendisine karşı çok nazik, 
mültefit ve alakalı davranan bir aile 
gencinden bahsederken bu gencin kal· 
binde kendisine karşı gizli bir aşkın da 
mevcud olabileceğini anlatıyor. Fakat 
ortada maddi delil, izhar edilmiş is -
tek veya söy!enmi~ söz olmadığından 
kat'iyetle hükmetmek mümkün değil 
ve benden: 

- Nasıl anlıvabilirim? diye soruyor. 
Fazla mültefit, fazla nazik ve ala • 

kalı davrananlar ekseriyetle fazla dü
şünmiyen ve hissetmiyenler arasında 
bulunur, sualin cevabına gelince: 

- Gözlerine ve duda~larına bak, giz 
. Ji manayı okumayı bilirsen nnlar~ın 

1 

demek istiyorum, iakat biraz daha ih-
tiyatlı davranacağım: • 

- Belediyenin nikah memur1uğuns 
davet edileceğiniz günü bekleyiniz. 

* Hayatının sekiz senesini buraya u • 

zak bir şehirde geçirdikten sonra ko
casile birlikte İstanbulıı gelmiş bir 
genç kadın burada kendisini yap:ıya!
mz hissediyor. Eski tanıdıklarından 
dost, akraba, tanıdık hiç kimse kalma
mıştır, Bayan B. D. sıkılıyor ve ben • 
den kendi tnbirile: 

c- Relation yaratmnnın en kolay 
çarelerini?• soruyor. 

Bu kelimeyi yerinde kullanacak ka
dar gün görmüş, tahc:'lli bir genç ka • 
dın derdin devasını da bilir: 

- Evvela lt ı ' " " vt>}'a tica-
ret nr'~adaşlarından en münasi.b gö -
rülen'erin ailelerını zıyarct etmekle işe 
başlayınız. sonra nezaket icabı otur • 
duğunuz apart1manın sakjnlerine u~ -
rayınız, bunlardan daimi münnsebet 
haline getirilecek olar-Jan sonra se .. 
çersiniz. 

* Torbalıda Bay • E. t. > ye~ 
- İşin en basiti lzmire gidip bir do

ğumevinde bir hafta kalmasını temin 
etmektir. -

TEYZE 
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A 

Ali Ediz 
Bugün A~~da cerey~ etmekte olan I harice 2 milyar 700 milyon altın kuron: du. İsviçrede ise bu rakamlar 2036 ve 1702 

muhare~, değil ~alnız harbeden m~m - para vermek mecburiyetinde kalmıştı. 1 milyon İsviçre frangıdır. 
leketlerın, fakat bıtaraf memleketlerm de Geçen harbden ders alan bitaraf me:n- Ayni hali Finl • d' d R d 
k mil · .. · d f kal. b" 'k an ıya a, omanya a 

ebirono. erı uzeknn e ev ade uy<~ leketler, bu harbin devamından fazla ü - da görmekteyiz!. Mesela Finlandiyada 
tesır yapma tadır. Esasen beynelmı - midlere kapılmamaktadırlar. Vakı! bu bir yıl önce t d "ld bul 

ı l k 'k hıtdis 1 · b' b" . . 'f ı e avu e unan paranın e e onomı " e erın ır ırıne gırı t defa da rnünferid mali gruplar, silah fab- miktarı 2032 ·1 k ld v h ld 
ıd w d · d b başk .. .. 1 ı mı yon mar o ugu a e, 

o ugu fU evır e unun a türlu o - rikatörleri, gene paçaları sıvamış bulu - bugu"n takriben 3308 ·ı kt R d imk. k mı yon mar ır. o-
masına a an. yo tu.' nuyorlar .. Fakat memleketin umumi men manyada bir yıl önce tedavü ide bulunan 

1914-1918 harbınde bıtaraf kalan dev - faatlerini düşünen bitaraf memleketlerin para mikt 34 5 ·1 ı ld ğ h 
1 . . . an , mı yar ey o u u _ a -

letlenn muazzam kazançlar temın ettık - hükılmetleri bu münferid mali grupların 1 de b gu" 48 ·1 ı d' . . ' u n mı yar ey ır. 
lerı, azım servefü~r yığdıkları hakkında er geç memleket aleyhine tecelli edecek Ge k t-..l .. ld ki ğ lrn 

. . re n1avu e paranın ço a ası, 
umumi bır kanaat mevcuddur. Halbukı olan, hududsuz karlarını frenliyecek ted- gerek h b' k t 1 - ·· 

,, • • w. • . • • se geçen ar ın sı ın ı arını gozo-
mesele pek de zannedıldıgı gıbı değıldır. birler ittihazına girişiyorlar nu"ne ı h 'k l" d f 1 'h 
VA.kı· b" l • • a an a ın uzumun an az a ı _ 

" a ıtaraf mem.eketlerdekı muayyen Bu defa harbin başlamasile beraber t' t d dd ı · t ı 
1• "~- h . . ' • ıya gı a ma e en sa ın a ması, gıda 

ma ı urmaların arbın devamınca, azım irili ufaklı bütün bitaraf hükumetler ge- m dd ı · · ı· tl iht'k' 
. . . • a e erınm ıa arını, ı ar mertebe-

servetler topladıkları bır h::ıkıkattır. Fa- çen harbden farklı olarak geni~ mikyasta · d ··k ltmi ı· M 
1

.t • • 

k . . -.. sın c yu se ş ır. ese cı, şeker ıstıh-
at buna karşılık bıtaraf memlcketlenn seferberlik ilan etmişlerdir Bu vaziyet s l•t J k t' k r· 

· · · - · · ' 

1 

a a ı, mem e e ın ~e er sar ıyatını dai-ekonomılerı, bır kül olarak, bırçok sar - henüz harbe girmemiş olmamalarına rağ- m k ı b'J B l 'k d b' d · . . . . . a arşı ıya ı en e çı a a, ır enbıre sıntılar gcçırmış, bırçok zararlara maruz men bıtaraf memleketlerın ekonomileri k · d k bol b 
k l t 

1 

şe er pıyasa an ay mu.;;, unun ne _ a mıc: ır .. · d kı b' · k . ~ . . . uzerın e yı cı ır tesır yapma tadır. ticesi olarak şeker fiatları artmıstır. Ay-
Mısal olarak fsveçle İspanyayı alabılı- Meselci 8,5 milyon nüfusu olan Belçika · kiııd t f' tl .. · d ~ . 

. . . . , nı şe e uz ıa arı uzerın e de ıhti -rız. 1914-1918 harbı devamınca Isveçın 500 bin kişilik muazzam bir orduyu silah k" lm f' 
60 

· 
ih t d · · h l"t k k f k ' ar yapı ış, tuz ıatı santımden 2.5 raca ı aıma ıt a a ının at at ev m- altında bulundurmaktadır. Harb patlar f , .. k 

1 
• ti 

d lm emlek · d t' .. t ranga ) u se mı.~ r. 
e o uş ve m etın ış ıcaret mu- patlamaz sviçre ilk önce umumi bir se- t .. . . . . . 

vazeneei her vakit için aktif b r balans f be lik "l'" tm" f k t b . t' sv:ıçrede mahrukat fıatları ıkı mıslı • • er r ı dn e ış, a a u vazıye Jn 

1 

artm t G T · · 
1 

d 
kaydetmiştir. Öyle ki, harbin nihayetin- memleket ekonomisi iizerinde tahribkıir ış ır. reçe~ eşrmıevve ayın a Bel 
de İsveçin eline geçen altın miktarı ı mil t · ı · i .. .. . f be 1. ~ı çikada toptan fıatlar 7n 19: Ho15.nda ve 

- esır erın gorunce, umum.ı se er r ı6 t · d · 01_ 10 · ı..-t' 
1 

b. 
Yar 300 mily.:on kuronu bulmuş altın a- k i f be l'ğ . ğ b 1 svıçre e ıse ıo nıslX;" ınc e ır arbş , , ·1sm se er r ı e çevırme e ıınec ur o - k d . . 
deta masallarda olduğu gibi, bu küçük muştu. ay etmıştır. 
mem\ekete oluk oluk akmıştı. Tabü bu Har.b ilan edilir edilme?: Holanda ilk 3 _ Romanya, Yugoslavya, Bulgaristanda 
anormal vaziyet memleketin ekonomisi ğızda 27 milyon golden Tik muntazam bir h.ayat. pahalılığı birçok sebebler dolayı -
üzerinde tesir yapmaktan hali kalmamış, tahsisat k~bulüne mecbur olmuşlardı.! sile dığcr mem!Eketle .. re naz~ran daha 
hayat pahalılığı % 150 nisbetinde art - Belçikanın aylık fevkalade masrafları 300 fazla artmıştır. ~esela Macarıstanda çık
mJŞtı. Diğer taraftan bazı endüstri milyon Belçika frangına b:ıliğ olmakta _ makta olan c~udost Ekonomist> mec -
branşlarının hududsuz bir inkişafına kar- dır. İsve<;, yalnız 1940 Kanunusanisine muasınm_ yazdıgına nazaran Roma~yada 
plık:, diğer baz.ı endüstri branşları mut - kadar 600 mi1yon kuronluk fevkalade bir kurşun fıatlan % 600-80?: bakır fıatlan 
lak bir felce uğramıştı. Bu vaziyette tnhsisat kabul etmişti. Yugoslavya ise, % 300-500;. mensucat fıatlan o/0 20-50; 
altın bo1'uğuna rağmen ve bunun bir ne- valnız ihti •at gıda maddeleri için 620 ~ndura fıatlan % 20-30; çay ~e ~ahve 
tice& olarak memlekette kıtlık yaratmış, milvon dinar sarfetmek lüzumunu hi~et- fiatlan % 70-80; et, yağ, peymr fıatları 
yiyeeek maddeleri üzerine vesika usulü miştir. Bitaraf memleketlerin bu fevk~JA- % 10-20 bir artış kaydetmektedir. 
konmuştu. de masraflan ihtiyar etmeleri, memleket Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, 

İspanyada da buna benzer, bir vaziyet ekonomisinin kısmen felce uğradığı, io _ Macaristan gibi diğer bitaraf Balkan 
hasıl olmuştu. Peşin para ve altın karşı- tidai madde kıtlığı yüzünden- birçok f~b- memleketlerindeki fiat artışı nisbetleri 
hğı olarak memleketin bütün davar ve rikalann kapandığı, bir kelime ile umu- buna yakındır. 
sığırlarını, zahiresini, Fran.cıaya satan İs- mi milli gelirin azaldığı bir ana rastla - Bitaraf memleketlerin ekonomileri ü
panya, kısa bir zaman içinde yiyeceksiz maktadır ki, bu hal bitaraf hükumetleri zerinde en fazla tesir yapan noktalardan 
kalffi1', mem\ekette asayis bozulmuş, büsbütün fena bir vaziyete sokmaktadır. biri seferberliktir. Me~elA Belçikanın te
grevler, nümayişler birbirini takibe baş- Bütün bunlardan maada, geçen harb- diye müvazenesinde en esaslı rol alan ~-

• lam.ış, Madrid ve Barse1onda örfi idare den ders alan ahalinin ihtiyat gıda mad- millerden biri kömür ihracatıdır. Fakat 
ilan etmek mecburiyeti hasıl olmuştu. de1ıeri satın almak için hududsu: para 130 bin maden amelcsinden 18 bininin si-

İsveç, memleketin bu anormal ekono- sarfiyatım da hesaba katmak lazımdır. lalı altına alınması, derhal memleketin 
mik vaziyetine bir nihayet vermek için, Harbin başlaması üzerine dağılan cSter- kömür istihsalatmı, dolayısile ihracatını 
harb biter bitmez derhal bütün altınla - lin •bloklI>, gerek şimali garbi, gerekse düşürmüştür. Gene muhtelif memleket
nnı Amerikaya scvketmek ve oradan mal cenubu şarki Avrupasında büvük bir ht-r- lerin seferberlik ilan etmeleri üzerine, 
getirtmek mecburiyetinde kalmıştı. Bu- cümerç doğunnuştur. Mesela 1svede Belçika kömür ocaklarında çalışmakta o
nun pek tabii bir neticesi olarak 1919 dan 1939 yılının Teşrinievvel nihavetinde te- lan 20 bine yakın ecnebi amele de işlerini 
1921 senesine kadar devam eden üç yıl davülde bulunan paranın miktan 1,253 bırakarak kendi memleketlerine dön -
içinde İsveçin itha!Utı ihracatının kat kat milyon kuron olmasına mukabil, bir yıl mek lüzumunu hissetmişlerdir. Tabii bu 
fevkine çıkarak. İsveç bu müddet içinde önce bu miktar ancak 94$> milyon kuron- (Devamı 10 uncu sayfada) 

--
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Sevgilisini ö düren ve rakibini yarallyan 
kam adliyeye sevkedildi 

Hastanede tedavi edilmekte olan Hıdır iyileşerelr 
mahkemece isticva b olundu 

ve mevkufiyet . halinin devamına karar verildi 
Beyazıdda 15 gün evvel kıskançlık yü

zünden sevgilisi Ferihayı bıçaklıyarak öl
düren, rakibi Aliyi yaralıyaıı ve vak'a es
nasında kendisi de yaralandığından Cer
rahpa.şa hastanesinde tedavi edilmekte o
lan Hıdır, iyileşerek, dün adliyeye sevke
dilmiştir. 

Hakkında evvelce gıyaben tevkif ka
rarı verilen katili, müddeiumumilik Sul
tanahmed 1 inci sulh ceza hakiminin hu
zuruna çıkartmıştır. 

Maznun, yapılan isticvabı sırasında po
liste suçunu itiraf ettiği halde, bu defa 
inkar yoluna sapmış ve demiştir ki: 

- Vak'a gecesi Ferihanın evine, kadı
nın daveti üzerine gitmiştim. Odaya gir
diğim zaman içeride Iılmbn yoktu, oda zi
firi karanlıktı. Bu esnada üzerime ani o
larak hücum ettiler. Altalta, üstüstc bo
ğuşmaya başladık. Bu boğuşma birkaç da
kika sürdü, sonra beıı yaralamı.rak, bayıl
mısım. Ne oldu, ne bitti? .. Farkınd3 de
ğilim. 

Haklın, suç1'U hakkındaki tevkif kara
rının devamına karar vermiştir. 

Arkadaşım öldüren katil 11 sene 
6 ay hapse mahkam edildi 
Çapada hapishane arkadaşı Sedatlı bı

çaklıyarak ölc:rüren, bu suretle daha 18 
yaşında iken hayatınd:ı ikinci bir cinayet 
işliyen Cahidin duruşması 2 inci Ağırce
zada dün neticelenmiştir. 

Mahkeme, suçu sabit olan küçük katili 
yaşını, fakat ayni zamanda katılden birjn
ci sabıkasını nazara alarak, ceza kanunu
nun 448 inci maddesine tevfikan 11 sene, 
6 ay müddetle ağır hapse rnahkUın etmiş
tir.' 

Afrodit davasma bugün 
devam edilecek 

Milli Talim ve Terbiye heyetinin rapcr 
ru düne kadar, mahkemeyi) gelmemişti 

Raporun ·bugünkü celseye yetişmesi, ihti
mal dahilindedir. 

l(aleci Necdetin muhakemesi 
Demirspor kalecisinin hakemi yarala· 

masile neticelenen hadiseli maçın davası· · 
na dün Üsküdar Asliye ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. İki taraf avukatları 
mahkemede hazır bulunmuşlardır. Suçlu 
avukatı bir istida vererek mukabil dava 
açtıklannı söyleml~tir. Tahkikat dosyası· 
nın müddeiumumilikçe yeniden tetkiki 
için muhakeme 1 Marta bıralCılınıştır. 

Poll•I•: 

Bir apartımanda çıkan 
yangın aöndürüldü 

Dün Kalyoncukulluğu caddesindeki A -! 
den apartımanınm 2 ncl dairesinden yan .. 
gın çıkmış ve ltfaiyenln vaktinde müdaha 
lesil'3 büyümeden söndürillmüştür. 
Ynngınm sebebi arı:ıştırtlmaktadır. 

Bir hizmetçi merdivenin üst 
katından düştü 

Beyoğlunda Abanoz soka~ında 24 nu
maralı umumhanede hizmetcilik yapan 

İzak kızı Mari evin üst kat merdivenin· 
den alt kata düşm(iş, başından ve vücu
dunun muhtelif yerlerinden yaralanmı§· 
tır. Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırıl· 
mıştır. 

Denizde aahibaiz bir sandal bulunda; 
Evvelki cece Sirlııeci nhtımıı açıklannd&• 

sahlbsiz ve kürek.siz bir sandal görülerek 
deniz zabıtası tarafından sahile cetırllmit
tlr. 

Bir balıkçıya ald oldutu tahml.n edllen, 
sandalın sahibinin akıbeti tahkik edllmek.. 
tedlr. 

Matbuatta birçok dedikodulara yol a- Bir kadına otomobil çarpb 
çan Afrodit davasına, Asliye 7 inci ceza Martka adında bir k~dın dün TarlabaJJı 
mahkemesin<le bugün de devam edile- caddesl:-ıden geçerken şoför Mehmedin 1 . 

cektir. dareslndcki 1600 sayılı otomoblltn çarpma. 
Müddeiumumilik gösterilen alaka kar-1 ane başından yaralanmıştır. 

şısında intizamın temini maksadile tedbir- Yarah kadın hastaneye kaldırılmış, ka • 
lcr almış ve .bazı meşhur davalarda tatbik zaya sebeb olan şoför hakkında kanuni ta-
d·ı · l k t 1·· .. 'hd t . kibata başlanmıştır. • e ı mış o an c ar , usu uuu ı as e mış-

tir. Davayı takib edecekte!', birer kartla Bir işçi elini makineye kaptırdı 
mahkeme salonuna alınacak, böylece iz- Kazlıçeşmede Demirhane caddesinde 
di:hamın önüne geçilmiş olacaktır. Fuadın mensucat fabrikasında çahşan 

Zira davanın rüyet edilmekte olduğu makinist İsmail, faaliyet~ bulunan bir 
1 inci Ağırceza salon~ı esas zemin üzerin- makineyi yağlarken dikkatsizlik netice -
de, tahtadan ikinci bir kısım ilavesilc sinde elini kapdırmış ve parmağı kcsil
yükscltilmiştir. Salonun istiab derecesini 

1 

miştir. 
a~acak .bir kalabalığın bu tahta kısmın Ynralı işçi tedavi edilmek üzere hn.s-
çokrnesıne sebeb olması muhtemeldir. taneye kaldırılmıştır. 

-- Biraz açılırsın. ne zamandanberi 
kapalısın! 

Dedi. A \ruk:rta: 
- Peki! 
Dedim. Bana elbise yaptırm1ya 

ka~ktı. Şiddetle reddettim. ·•• 
GJMJ 

-.ı 

AH.ili il 
Nl-1.liL ~ --rl 
~ 

- Başka zaman .. söz veriyorum size, 
bir başka defasında geleceğim. 

Biraz düşündükten sonra: 
- Bari dedi. bizim apartımana uğ

rayalım .. biraz kendinize geliniz, on • 
dan sonra sizi eve bırakayım. 

Bütün ısrarları fayda vermedi. Ka. 
bul etmedim. Babam erkenden karşı.
sında görünce şaşırdı: 

- Mademki bu şekil istemiyorsu
nuz. size avans vereyim, maaşınızdan 
ödersiniz, dedi. Bunu da kcihul etme
dim. Nihayet kendisine yalan söyledi
ğimi, giyilecek tuvaletim olduğunu iti
raf etmiye mecbur kaldım. 

Bak> sabaha kadar sürecekmiş .. Be
ni erkenden otomobille eve getirece • 
ğini vadetti. 

halbuki ben Tarıkt<fn kaçıyordum. Be
ni görünce yanıma geleceği, bu firarın 
hes3bını soracağı muhakkaktı. Bu tela
ki ikimizin de yaralarını kanatataktı. 

de. balonun ya;ıl~ğı gazi~on~n önün-ı ira1emi~ barajlarını yıkıp birdenbire 
?~ durunca:~' ela avukat ındı. İn~em taşan goz yaşlarını zaptetmek elimde 
ıçın Lana clını uzatmıştı. Tam ayagırr..ı deği!di. Katıla katıla ağlıyordum. 
atıyordum. bir de ne göreyim? N 

1 
All h 

- Hayrola Güner, erkenden dön • 
dün? .. 

Kucağına atıldım. Başımı göğsüne 
soktum. Ağladım ağladım .. 

Hiç gitmek istemiyorum. Bununla 
elinden kurtulacak mıyım. yoksct bu 
sonrakilerin kapısını açmıya vesile mi 
olacalt? Herhalde neş'esizliğim ona bir 
ders teşkil edecek, soğuk hareketlerim 
bir daha teklif ~saretini ona vermiye
cek. Benimle böyle bir yere gitmenin 
zevkJi olmad:ğını aınlıyacak. Oraya 
başka arkadaşları da, aileleri ve k1zlari. 
le ,.;eJcceklermiş. beni bir akraba o1a
rak takdim edeceğini söylüyor. 

27 Temmuz 

Bafo •a gittik. Fakat içeri girmek 
kısmet olmadı. Fena bir tesadüf karşı
ma Tarıkı çıkardı. 

Avukat her şeyin normal bir seyir 
takib ederek bittiğini zannediyordu. 

Unutmıya başlamıştım. Yeniden bu 
tecrübeye girişecek kudretim yoktu. 

Avukat, geç vakit beni geldi evden 
nldı. Geldiği zaman hazırlanmıştım. 

B~'ba:m. giyindikten sonra: 

- Öyle cazib öyle harikulade oldun 
ki. Giiner! 

Diye takdirlerini izhar etmekten 
kendini alamadı. 

Aynaya baktım. Hakikaten güzel ve 
cazibcüm. Ne çıkar? Talihim kara ol -
duktan sonra ... 

Avukatın adeta gözleri kamaşmıştı.: 
. - . ~u n.e güzellik Güner hanım. de-

dı .. s•zı tanımak gu··" iı:: bır' . k 
anriırıyorsunuz. 

, ...... perı ızını 

~':~et değilmiş.. adamc<iğızın he
vesı ıçınde ~ldı. Otomobil büyükdere. 

, . . . . - e ver ne o uyor, a nza:;ı 
Tctnıc, yanında ıkı kadınla ılerlemı- için söyleyin!. 

') 

yor mu• Hıçkırarak anlattım: 
Hemen içeri çekildim, avukatı da 

elindE'n çektim. 
- YalvaTırım. dedim. Ne olursunuz 

girmiyelim, gidelim. 

- Kapıda ni§anlımı gördüm. İmkanı 
yok giremem. 

- Mademki ayrılmışsınız her şey 
bitmiş demktir. Size ne. ona ne?. Şa~ınnıştı: 

- Ne var ne oldu Güner h - İmkanı yok.. yalvarırım size dö-• S!lim, 
nelim. şimdi durup dururken. 

- Anlatırım, yalnız rica ederim, 
içeri ı;iriniz. uzaklaşalım. 

BGsbfitün şaşıran a'vukatı içeri çek-
tim. Şoföre: 

- Durma hemen çek! 
Emrini verdim. 

Avu'kat hayretle bana bakıyordu: 
- Ne oluyor kuzum?. 
~irdonbire gözlerim boşandı. Bu 

Döndük. 

- Onu bu kadar çok mu seviyorsu
nuz? 

- Sevgiden değil .. bilmiyorum .. an

latamam.. onunla karşılaşmak istemi
yort.m. 

Canı sıkılmıştı. Otomobilin bir kö
şesine çekildi. 

- Ne güzel bir gece geçirecektik .. 

Ve .. her ~eyi anlattım. Babam Ta
nktan uzaklaştığımı yeni öğrendi. 

1 Ağustos 

Avukatın oğlu Avrupadan ~eldt. 
Tam manasile zübbenin biri... Kendt
n i beğenmiş. mağrur bir genç .. Üstelik 
de dehşetli çapkın .. hem de küstah 
çapkın.. Habersiz geldiği için doğru 
yazıhaneye indi. 

Babası daha gelmemişti. Elleri ce -
binde bir aşağı bir yukaTı odada dola
şnrak babasını beklerken. vakit vakit 
önümde duruyor, yılışarak bana lıa • 

kıyar, saçma sapan şeyler soruyordu. 
Bir defasında elini çeneme götürüp: 

- Kız sen ne güzel şeysin böyle? .• 
Demesin mi? .. 
Kan beynime çıktı. 

(Ark(!$& var) . 
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Acemi 

Bay Fades çaJ,gı çalmıya çok merak
lı idi. Gerçi her ne çalgıyı eline alıp, 
çalmak istese. etrafındakiler: 

- Olmadı, bilmiyorsun, başımız şiş
ti di • ye bağırırlar onu sustururlardı 
amma, o hiç bir zaman kabahati ken -
dinde bulmaz, çalgının fena bir çalgı 
olduğu için, herkesin çalgının sesini 

beğenmeyip kendini susturduk?anna 

inanırdı. Günün birinde Bay Fadesin 

e~ine oldukça bir para geçmişti, bütün 

ıııycti bir çalgı almaktı. Dosdoğru bir 

l:eyfirn yerine gelmeli. Kendim arzu 
etmeliyim de çalmalıyım. 

Bay Fades istasyona varmıştı. Tre
fle binecekti. Henüz tren vaktine yirmi 
dakika vardı. Yirmi dakika da kolay 
kolay geçmez ki! Bay Fades bir iki da

kika istasyonda bir aşağı bir yukarı ge
zindi. Nasıl vakit geçirecekti. 

Aklına gelmişti. Vakit geçirmek o -
nun için çok kolaydı. İstasyonun bek
leme salonuna girdi Salonda yalnız 
lbir kişi vardı. Onun yanma oturdu. O-

alg1.c1. 

çalgıcı dükkanına gitti ve bir armonik 

aldı. 

Bay Fades, armonik omuzuna asıl -
mış bir halde sokakta yürürken çok ke

yifli idi. Herkes ona bakıyorlarmış zan

nediyordu. Kendi kendine: 
- Benim ne .büyük bir musikişinas 

olduğumu muhakkak anlamıyan kal -

marn ıştır. 
Armonik çaldığım zaman dinlemek 

için can atıyorlardır amma ben öyle 
kolay kolay armonL't dinletmem. Tek 

muzundaki armoniği clıne aldl ve çal
nuya başladı. 

Çaldıkça coşuyordu. Coştukça çalı

yordu. Ve ya.J.nız çalmakla kalmadı. 

Ayni zamanda da iarkı söylemiye b3Ş
ladı. Bay Fades başta yavaı sesle 
şarkı söylemiye baş)adığı halde yavaş 
yavaş sesini yükseltti Hem söylüyor, 
hem düşünüyordu: 

- Kim bilir sesim ne kadar güzel -
dir, benim sesimi duyanların, bu kadar 
güzel ses duymadık, diyecekleri mu
hakkak. 

SON POSTA 

Usta kukla - Haniyada benim çıra -
ğım. 

Çırağı - Ben onu biliyorum usta. 
Usta kukla - Neyi biliyorsun söyle?. 
Çırağı - Sen bilmiycrsun o öyle söy-

lenmez. 
Usta kukla - Öyle söylenmiyen nedir? 
Çırağı - Şarkı. 

Usta kukla - Ne ;arkısı canım. Şarkı-
dan bahseden var mı'! 

Çırağı - Sen söylemedin mi? 
Usta kukla - Haydi canım ben bir en-

Sayfa 7 

tarisi ala benzer şarkısını öğrenmiştim. Çırağı - Evet karnımda duruyor, ara-ı Usta kukla - Yanlı§ öğrenmişsin. 
Onu da unuttum. da sırada da ağzıma geliveriyor. Çırağı - Peki sen söyle kaç kuş kalır? 

Çırağı - Senin söylediğini ben bili- Usta kukla - Demek arada sırada da Usta kukla - Hiç kuş kalmaz. 
yorum. ağzına geliyor, bir leblebi kadar var mı? Çırağı - Hiç kuş kalmaz mı? 

Usta kukla - Benim söylediğim han- Çırağı - Daha büyük. Usta kukla - Kalmaz ya ... 
gisi canım? Usta kukla - Ceviz kadar ha? Çırağı - Yedi kuş? 

Çırağı - Haniyada benim elli dirhem Çırağı - Daha büyük. Usta kukla - Avcı çifteyi patlatııı ca, 

kestanem.. Usta kukla - Elma kadar. öteki kuşlar da ağ:ıçtan uçarlar, ağ ~ta 
Usta kukla - Ben böyle şarkı bilmi • Çırağı - Hayır karpuz kadar, sen de hiç kuş kalmaz. 

yorum. amma laf söylüyorsun usta, hesab karna Çırağı - Şimdi anladım. 

Çırağı - Se.n söyledin usta. gider mi. elma kadar, karpuz kadar olur Usta kukla - Hep de geç anlıyorsun. 
- Usta kukla - Tövbe tövbe. mu? Bir sual daha sorayım. ElU adam bir ata 
Çırağı - Yani bir daha söylemiye - Usta kukla - Sen söyledin. biner mi? 

cek misin de tövb\! diyorsun?. Çırağı - Ben şaka söyl~dim usta. Çırağı - Ne diyorsun usta sen; yn at 
Usta kukla - Canım söylemedim ki. Usta kukla - Demek hesab bilmiyor- nedir bilmiyorsun, ya elli rakamını bil· 
Çırağı - Aaa .. biraz evvel cHaniyada sun? miyorsun. Bir ata binse binse iik adan 

benim> diyen sen değil misin? Çırağı - Biliyorum dedik a. haydi bilemedin üç ndam biner. 
Usta kukla - Şimdi anladım. Ben ha· Usta kukla - Öyleyse sorayını. Usta kukla - Elli adam bir ata biner. 

niyr.tia benim çırağım, diye yani seni ça- Çırağı - Sor b~kayım. . 1 ben gördüm. 
ğırdım. Usta kukla - Bır ağ~çta sekız t~ne ~u~ Çırağı_ Yalan söyleme usta. 

Çırağı - Beni hangi Yani çağırdı? olsa, bir av<:ı gelse, ruşan alıp çiftesını Usta kukla - Hem bugün gördüm. 
Bahçıvan Yani mi? patlatsa, kuşlardan biri devrilip yere Çırağı - Bu at nasıl bır attı, uzunluğu 

Usta kukla - Hayır sobacı Yani. düşde, ağaçta kaç kuş kalır? kırk elli metre mi? 
Çırağı - Tanımıyorum, amma arayıp Çırağı - Bunu bilmiyecek ne var us- Usta kukla - Hiç kırk elli metre at 

bulurum. Ben gidiyoru~ı. ~~, =i~~:~ kU! vardı. Bin vuruldu, ye- olur mu? Basbayağı at. 

Usta kukla- Nereye. U k:ukl Bil edi it Hi ku Çırağı - Şaşırdım. 
N L k Y · · sta a - em n ş e. ç ş 

Çırağı - ereye o aca • anıyı ara - kalmaz. Usta kukla - İşte gene bilemedin, e),. 

mıya. Çırağı - Nasıl kalmaz usta, sekiz kuş, li adam dedim değil ~? 
Usta kukla - Bırak vazgeç. l b. . ld k ld yedi Çırağı - Öyle dedm. 

y • • ? ırı vuru u, a ı . · li ı 
Çıragı - Nede~ ı.:~zgeçe~~· w Usta kulda _ Sana bilemedin dedim Usta kukla - Eilli adam, yanı e o an 
Usta kukla - Senı Yanı filAn çagır .. 'adam, şimdi anladın mı'? ya. 

madı. . Çırağı - Nasıl olur canım ben mek - Çırağı - Şimdi anladım. 
Çırağı - Sen ~B· yl~in ':5t

1
a·d. ,... . tebde böyle öğrendim. Usta kukla - Gene geç anladın. 

Usta kukla - enım soy e ı5 ım yanı 

b~;~ğı - Sobacı Yani de değil demek, c yeni bilmecemiz =ı 
peki acaba hangi Yani? Resimdeki yarı vü 
U~a kukla - Bırak canım Yaniyi. cudsuz ve başsız hay-
Çırağı - Yakalamadım k: .bır~kayım. vanın ne olduğunu 
Usta kukla - Demem o deme değil, biliniz bakayım. 

benim yaniden maksadım. Hani bir şey Bilirseniz resmi 
söyledikleri zaman o şeyi anlntmak için gazeteden kesin, ne 
daha fazla izahat verileceği zaman, yani olduğunu ynzın, bi -
diyere.k devam ederler ya.. ze gönderin. Doğru 

Çırağı - Ha şimdi anlıyor gibi oluyo- bilmi~ olanlardan 
rum. bir kişiye maruken 

Usta kukla - Çok şükür anlıyabildin. kaplı, kağıdları fev -
Söyle bakayım çırağım. kalad~ ve kenarları 

J 

Çırağı - Ne söyliyeyim usta? yatdızlı büyül· bir 
Yan gözle de yanında oturan ada • tecssir etti. Mw,iki böyledir, bilhassa Usta kukla - Ben seni imtihan ede- hatıra defteri . İki ki-

ına bakıyordtL Bay Fades armonik çal- bilen çalarsa. ccğim. ı şiye gene maruken 
lllıya başlnyınca 0 biraz müteessir gö • - Hakkınız var, çok müteessir ol - Çırağı - Beni imtihan edeceksin ha, kaplı, kağıdlar! fcv -

rünınüştü. Şimdi ise daha fazla mü - dum. Çünkü musikı böyledir. Bilen hangi dersten. kalade ve kenarlnn 
tecssir olduğu her halinden belli idi. bilmiyenin çaldığını dinleyince işte Usta kukla - Onu şimdi anlarsın. Sen yaldızlı küçük hatıra 

hesab biliyor musun? defterleri ve diğer 
Ve nihayet dayanamanm:, agvlamıva böyle ağlar... B'l 1 t 11. k"şı· ye de ayrı • " Çırağı - ı mez. o ur muyum us a, e ı ı 
başlamıştı. Yerinden kalktı, ağlıya ağ- - Böyle mi ağlar?. yuttum bile. ayrı .güzel. ve kıy -
lıya gidiyordu. - Evet, çalmak bilmiyenlcr elleri- Usta kukla _ Karnında mı kaldı? metlı hcdıyeleı ve · \ . . • ,. . • •4 

Bay Fades sustu. Ona hitabla: ne nasıl çalgı alırlar, şarkı söylcmeyı Çırağı _Ha karmmi1a kaldı. receğiz. Bil.meceye lm b b" g·· d rdı"g"'ı"nı"z zariın 
b ·· dd r b gündür Bi ece ccva ını ıze on e 

- Bay, dedi, her halde çaldığım bilmiycnler nasıl cesaret edip ~rkı Usta kukla - Şimdi karnında duruyor :eva. vern:e mu> ~e~i:es~ ve bil~ece nin gazetede çıktığı tarihi yazınız. 
P l - led'ğ" k .. l l d. ha? uzenne cBılmece ..................................... . arça nr, ooy ı 1m şa..r ılar sizi mü - soy er er ıye. · ·· ............................................................................................... . ......... ..... .... .... -··· ....... ··-......... _ ........ ----. . ... -.. __........... .......... .... ........ .. .. . ............. .. ... .. .. . .. .. ... . . . .. ... .. ......... ______ _. _ __._...,.., 

Sokakta yürüyen adam ikide bir: 
- Ne fena hava, böyle fırtına, böy

le rüzgar hiç görmedim. 

Diyordu. Bu sırada gene rüzgar estJ. 

Rüzgar adamın başındaki şapkayı. 

almış götürmüştü. 

- Eyvah şapkam, diye bağırdı. Ar
kasından koşmıya hazırlanıyordu. Tanı 

bu sırada. 

Oradan geçen iyi kalblı bir başkası 
ona yardım olsun diye kcndinl! doğru 
gelen şapkanın üzerine basarak şap -

kayı tuttu. 

Ve seslendi: 

- Bay bay, şapkanızı yakaladım. 

Koşun size vereyim, gene talihiniz 
varmış gördünüz yal 

11 

Şapkası uçan yakalanan şapkasının 

ezilmiş olduğunu görünce: 
- Teşekkür ederım, dedi.. İyi kalbli 

adamın başındaki şapkayı almış, kendi 
başına giymiş yürüyordtL 
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Nekleden: İb:rahim Safa 

İki dost 

SON POSTA 

Sovyst donanmasına 
açık denize harekete 

hazır bulunmak 
emri ver ilmiş 

Sovyetlerin ardı ardına yaptıktan 
taarruzlar hiçbir netice vermedi 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 1 Fin bombardıman tayyarleri gece. 

detli taarruzda bulunmuş, fakat sarlet-
1 
gündüz muh .. rebe etmektedir. Sovyet 

(Baştarafı 1 inci sayfada) tikleri bütün gayretlere rağmen hiçbir tayyarc1eıt de faali~tlerine devam 
dildiğine göre. bu gmilerin hedefi Mur netice istihsal edememişlerdir. mmislerdir. 
ınansk yolile Alınan - Rus ticaretine Sovyetler, taarruzlarına başlıca hedef Be~7:ıhta 440 _ SOO tayyarelik St>v 
.;nani olmaktır. teşkil eden Viborg (Vipuriij şehrinden yet teş-ekkülleri gördük. 13 Sovyet tay 

Sovyet donanması asgari on kilometre uzak bulunmakta-! yaresi düşürülmüştür. 
Loncira 23 (A.A.) - İskandinavya.. dırlar. Sovyet tebliği 

daki İngiliz muhabirlerin ekserisi. Şi- Bu mıntakada nat'b gitgi~e şid~~t!en- Moc;kova 23 (A.A.) - 22 Şubat ta-
mal buz denizi Sovyet filosu kuman - mektedir. Sovyet tayyareler;, bugun bu rihH Lt'nin~rad tebliği: 
danı amiral Kutzentof'un Murmansk- mıntakaya sirayet daire:ıi geni~ ~o~ba- Miihim hiçbir hadise olmamıştır. 
da Luhmduğunu haber vermektedir - lar atmışlar ve techizath paraşutçüler • Ke1re1i berzahında Sovyet kıtaatı. 
ler. indirmişler ise de Vipurhye vararnar:ıış- düşmanı püskürtmüc:ler v 21 .. • 

1 d K 1 d l ·· r ana gıre- " e mııs 
D ·1 'llK-:ı t .J. • St kh I 1 ar ır. ızı or unun mgun ım tahkcm mevzi işgal etrnic;lerd'r B 

aı Y ıv.ı.cu gate e::tınıın ° 0 m bilmek hususundaki temennilerinin yan- . " 1
• • .. un-

muha'birinıe göre, amiral donanmaya 1 kt ğ . a· d ha muh'akkak olarak lann l 5 ı betonarme topçu istıhkam • . ış çı ı ı şım ı a landır 
açık denıze harekete hazır bulunmak .... lrn kt d' · 

. . ~· goru e e ır. S·m derece şiddetli olan kar fırtı emn vermış.ır. Siddctıi muhnrcbcler 
D ·1 "' ı h t · d" ı nası, h:lVa faaliyetlerinin istik.c;af u • aı y ıe cgr.ap gaze esı, ıp oma - Muharebe Kareli cephesinın bütün u-

da cuslarına inhisaır etmesini mucib ol -si mehafilinin ls'kanclinavya ki vazi • zunluğunca ayni ~ddet'.e devam etmek-
yetin süratle irıkıişdına muntazır ol - tedir. Kızıllar Manerhaym hattının u1ak muştur. 
d kI h k a· b . Manerhaym lıattı u arını aber verme te ır. şarkındaki Taipale mıntakasında hiç ır Brüksel, 23 {A.A.) _ ManC'rhavm hat-

Londra ne diyor? kat'i netice elde edememişlt>r ve :;ooo ö-
lü, ehemmiyetli miktarda tank ve ı.ırhlı tının inşasında mühim bir pavı olan 

Londra 23 (A.A.) ;Iaıen Petsamo at'ık· 13<-kikalı General Badou yakında Fin 
lannda İngiliz harb gemi1eri bulund~ğu kızak bırakm1şlardır. h .. ki 

Scıvyet kıt'alanmn Koivista 'kalesine u "ımetinin daveti üzerine Helsinkiye 
hakkında yabancı kaynaklardan alınan gidecektir. 
habe le · smi mahfili lr di d gır· diklerine dair olan haberler, He'Eir.-

1 

r rın re e nez n ~ ne General. bugünkü harekatın inkisafı 
teyid ve ne de tekzibe imkan hasıl ol - kiden kat'i surette tekzib edilmektedir. h kk d 'kb. ·· -k kt F. 1• 

So 1 
• • t a ın a nı ın gozu me e ve ın an-

1 
marnakla beraber, bazı salfilıiyettar mah- vyet enn zayıa 1 

• . divanın kurtulması mümkün ve Hızım 
- Demin bir tuza:ktan bahsetmiş - vermesi de onun mütekaid olduğuna filler Murmanks cıvarında İngiliz harb Stç~holrn 23 (A.A.) - Fın1and1ya oldu~ kanaatini gfu'i kt a· 

dr. Hala bu tuzağın ne olduğunu ve ve maaş aldıgwına delildi. gemileri mevcudunun harlı çıkar çıkmaz resmi tebliğine göre, Kareli berzahın- Genera, Badou T P.rms : e ır. t . . · · · S . . .. e oır Reze esırıın 
kime karşı kurulm~ olduğunu anlı - Otele flk geldiği zaman bu nazik ve bu limanda ban Alman ticaret vapurla· da .iemır yolu boyunca ılerhyen ov ~ muhabirine beyanatta bulunarak her ta-
yaır.a::iım. kibar adam birkaç gün kala.ırak İstan- n~ın kapalı kalması ve bunların havalar 

1 
yet kıt'alan Vipurii'ye 13 kilometre raftan in ... an ve mllzem~ yardırr.ını~ bil-

- Tuzak şudur: Bizi daktilonun ta- bul tarafında bir ev tutmak niyetinde murna~e-eder etmez Almanyaya harek~t mesafe~·~ ~~rrn:sıardı;· hn~!;a Botni körfezınc vnrmağa baslam 
1 

kibine yollamak. Hem de nerede? Ma idi. Fakat haftalar. sonra ayl<n" geçti; teşcbbusunde bulunmalarınm muhtemel Bu teblıg. Fin kıt alannın Maner - olduğunu, fakat bunların kafı olmadılh-
nisada. Eğer daktilonun ortadan kay- o yerinden kımıldanamadı. Zaten ken- olrnasile izah edilebileceğini kaydeyle ~ haym hattının yeni m~vziJeri üzerin - nı bild•rmiş ve demi<:ti!' kt: 

0 

bolt:luğunu haber almış isek tabil gön- disine madam Roza büyük bir tenzilat mektedirler. de hangi noktaya çekildiklerini göste- - Mareşal Manerhavm:ı uzun men· 
derilen km·tı da elde edeceğiz ve Mani- da yaptı. İki. taTaf birbirinden mem • )foskovanm tekzibi ren il!t resmi iş'ardır. Sovyct kıt'ala - zilli ağır top, tayyare ~e her türlü mü. 
saya adam yollayıp tahkikata başlıya- nuniyet gösterdi; o otele madam Roza- Londra 23 (A.A.) - Moo'kovadan rının vardıkları en derin nokta Sum - 'hi'l:mat Iazımdır. 
cağız. Bu tahkikat ta hemen cUstabaşı» yR a!ışh. Oteldekiıe·r ona bir yabancı halJer alındığına göre resmi mehafil, ma'nın garbinde ve bu ~ehre bir mik- Eski jn,.,ili7. harhive nann ~ovyetlere 
ismi verilen o mel'un casus teşkilfıtı g~)zile bakmamağa başladıll'lr... Sovyet donanması erkanı harbiye re- tar me~.:ıfededir. Sovvetler bu bölrre ~ h:lrb ilan r,dil~ni fctivor 
reisinin kulağına varacak... Onun Vaktinde yatar, vaktinde kalkar; bi- ısı amiral Kuzentorun tayyare ile de taarruz r-ıına baslad•klanndanberı Londra. 23 (H•lStıSİ) - Eski hnrbiYe 
için bence Ayşe Lemanın takibine ko- raz sinirli, titiz; yemeklerini daima ay Mourm:rnsk'a gitmiş olduğuna dair o- büviik insan ve malzeme zavia.tı muka nazın Hor Belişa buıı;ün bfr nutuk sövli
yulrnak beyhud~ vakit kaybetmek, on- ni saatlerde yer ve hen erken yatar - lan haberleri ne tekzib, ne de teyid et bilinde 8 kilometre ile 11 kilometre ara verek, fnf{i'tere ve Fransanın Sovyetlere 
farın istediğini yapmak olac:ıktır. dı ... Hülasa, bu İshak bey her nokta - mektedirler. sında ~razi kazanmış oluyorlar. Fin - karşı iianı harbetmeleri lüzumunu te-

Ve komiser Sedad büyük bir emni- dan mükemmel bir müşteri idi. 1eT yeni mevzilerinde kuvvetli olarak bnrüz ettirmic: ve dı>mic:tir ki: 
yetle. Hele otele girip çıkmasındaki ses - Edebiyat alemimf z 8 teesc;~s etmiş olduklarmı temin etmP.k- - Belki, Finlandlvaya yardım etme-

- En iyisi ~azetelere Ayşe Lemanm c:;izlik ... Senelerin ve belki yazıhane te iseler de Sovvetlerin F.:nıeri sid - n;n riskleri Lüyüktiir. Fakat muha'ltkak 
annesi tarafından şöyle bir ilfı.n veril- başında hizmet etmenin sırtında vücu. garİb İr ha" d.ISS detlc t:lzyik ettikleri ac:ikardır. Sov - ki, vardım t·tmemC'nfn ric:klrri, pek dsha 
melidir: de r,etfrciiği kanburu bir kat daha ar - w~t tazviki ı:imdi bütijn beruıh geniş- biivüktür. Katıramarı FinlPrin mukav,.._ 

tarak yola cıkar·, g~ vakit gelirdi. f s-1 (B~ctarafı ı m· c"ı sayfada) 1İITT'1Ce yapılmıı;tır. Fa. k.at .. do. ğu·d· n .. Rus meti, Rus kmrvPthıh1 ,.,,.. nı>rPCe bozuk .:Kartını aldun; sabırsızlıkla gelme- ·l' ~ 
ni bekliyoruz.» tanbul tarafında nereye gidiyordu? zı işleri müdürü mecmuı!ya gelen mek- lann l'~len kuvvetlermı ılen surduk - bir 1>c:asa rlavnndığını göstermiştir. 

BE S 1 N C 1 
Yalnız bir gün madam Roza ile başba- tublan açıyor. 4te güzel bir şiir ... 1smi leri Tnipale y~kininde bu tazvik mu - Yalnız kendi istiklallı>ri icin değil . .tw-

• K 1S1 M c:at kaldıib zaman büyük sırrını ona a- (Sebilci)... Şiir derhal elden ele gezi- vaffrlkiyet (l'Österernern~ktedir. B11 böl- nma medenivPti u~uruncla da h:lrb0 t-
MÜTEKAİD BİR OTEL KİRACISI c..ıbildf. Adeta eğilerek kulağına söy- yor. Şairi Cemile Konuk ... Bunun altın· e-edeki 7!'1\rhtın t!~cen hafta 25.000 ol- mekte olan Finlere ynrdım etmek b:r 

Ekseriyetle komşu memleketlerden lcdi. Kütilbha11eleri dolaşıyor; notlar da bir b~ka şiir daha var. Odada bulu- 011°'1~ "~'·le"Tlmektedir. hort'tur.> 

gelcnl('rin birkaç gece kaldıkları kü- alıyor; Sultan Cem hakkında mühim nanlann ekserisi birkaç mısraı müstes- -s h ' Ad ht rf Kral Karol Mart sonunda 
çük Basra otelini Roza isminde bir bir eser hazırhyordu. Madam Rozanın na şüri beğeniyor1ar ve yazı işleri mü- ey an faş '• ananm mu 9 • 
mU'"CVi kadını işletiyordu. Madam Ro- fikrince hiç kimsenin eline almıyaca - dürü kağıdın bir kenarına (bu hafta gi- yerferini ve köyleri sular kap1 

~I Romaya gidiyor 
za ş·~m:ınca, orta yaşlı bir <iuldu ve P,ı bu '.ki.tab. muharrire kalırsa emsa - recek) cümlesini yazıyor. Adana 23 (Hu.ırusi) - Bir hafuı.d!r <Rastarafı 1 inci savfndal 
ötekı kocası öldükten sonra da hiç bir line A vrupada bile rastlanmamış mü- Sahne burada bitiyor. Şiir yazı işleri yağan yağmurlarla karlann erimesi ne- ayının 20 ilA 24 ü arasıııda Romayı ziya· 
şeyi ciei~işmeksizin idareye muvaffak him bir eser olacaktı. müdürünün kararına rağmen nedense o ret edecektır· . 

t"" ~ İ ticesi ~ev'han nehri dört buçuk mctı·e 
olmuc:tu. shak beyin bu yoldaki gayretle - hafta (Servetifünwı) da çıkamıyor. Ara-

' yükselmiştir. Sular öğleden sonrll. Halk- Hariciye nazın Galenkonun krala re-
G l d P be w rindcn ve z3!ll1anını hangı· mesaiye has dan on gün geçiyor ve nihayet ayni şii-
ıa ata ~ erşem pazarına dogru. evini, kız lisesini, Oct\k mahallesini, Deb fakat edeceğine dair evvelce verilmiş o-

k rettigwinden kimsenin künhesi yoktu. rin 20 Şubat tarihli (Yedigün) mecmua-
es i ve yıkık binaların arasında daima boy caddesini istnl etmişttr. lan haberler doğru değildir. Gafenko, 

Bu zatın ciddi bazı tetkikat ile mcş • sında intişar ettiği görülüyor. Fakat hay. 
temiz ve yeni badalanmış görünen ş . . . d ğ t' Alt d Nehir yu··kselrnekte oldu1'undan cıehrin Martın ilk haftasında Romaya gelerek, 

ı:rnl olduguw muhakkaktı. ret... aırın unzası e ışmış 1r. ın a 6 ~ 
Bası·a oteli epeyce ucuz olduğu için -:.- y suf z· o ta · o - şark mahallelerinde oturan halk e.::yala - kra'm ziyaretine aiti programı tesbit e-Bazan Sabri bey telefon ediyordu. u ıya r ç unzası var. n gun y 
rağbet buluyordu. ı (S ı·r·· ) · ı · .. d.. rile irerlere kaçmaktadırlar. Hadırlı kö- decektir. Bazan değil ekseriya ... O zaman İs _ evve erve ı unun yazı ış erı mu u- -ı 

M<I<lam Roza kapının arkasındaki hak bey mutaddan d~.!ha geç otele av _ rünün odasında kelimesi kelimesine ay- yü tamamen sular altındadır. Romayı ziyareti sırasında Papa tara-
mas~ın n ba!'imda içeriye giren bir det ediyordu. Madam Roza sormadan ni olan bu şiiri Cemiie Konuk imzasıle Felaketzede1erin imdadına motörler ve !ından kabul edilecek olan kral Karol. 
ada-:r;1 karşılamak üz-ere ayağa kalktı: 

0 
kendisi. eski dostu Sabri bevle şövle okuyanlnr bittabi §aşırıp kalıyorlar. Bir kayık,.arla imdad ekipleri gönderilmiş _ Mussolini ile de mühim görüşmelerde bu

- Biraz evvel telefonda sizi aratl:. biraz dolasıp şehrin bir kösesinde. kil- muanuna karşısındadırlar. Bunu hallet- tir. Seller Pamuk deneme çiftliği sedrli- lunacaktır. Bu görüşmeler esnasında, 
lar. İshak bey: b mek üzere muhtelü ihtimaller ileri sü- ni de "'kmtştır. Taşcı, Deni7.'"'~•sıı KR- Romanya ile bazı komşuları ara.::ınd:ıld 

- Mutlaka 'bizim Sab 'dir • l ciik bir lok:ıntada döner keba ı ye • ru··ıu-vor ve neticede hı'çb'r karar ·ı ,,. · "'"J" ihtilaflar ve bu ihtilafların ha!lı imkan-
., . rı · ; degi diklerini anlatırdı. " 1 verı e- yarlı, Pckme7..hüyül\:, Kadirbey ve civar-

mı. miyor. lan da sular altındadır. ları tetkik edilecektir. 
- E"et·, +shak bey. O ı·cli; E~er birisi madam Roıaya Sabri be M l . t b fh . .k b. . k • J o .. al eden ese e ış e u sa ada ı P.n ızım u-

b yin nerede oturduli'unu soracak olur -
sonra beklerim; yemeğe bize gelsin' lağımıza intikal etti ve doğrusunu söyle-
dedi. . sa ondan tabii hiçbir cevab alamazdı. mek Hizım gelirse biz rle işin içinden çı-

Vazifesini gördükten sonra madam Aşa~t yukt"'n herıtün gördti~ bu va~- karnadık ve muammayı olduğu gib: oku-

b t d B lı adamın kim olduğunu bile bilmivor- yucularımıza bildirmeye karar verdik. 
Roza gene mas&13ının aşına 0 ur u. u du. Fakat isin asıl "aribi madam Roza-
d .... t rrıuntazam "'g·ırbaşlı İshak t .., Meseleyi halletmelerini kolaylas.tırırıak korrınm'.t kanununa nazaran merkez 

uruc; ve ' ' ~ nın c:hak bey hakkında da bir şey bil-
b · d t s b 'd ba ka kun' arardı üzere gençlerin ileri S'.iTdii.kleri bütün bürosunun teşkili11e ve aşağıdaki mc -eyı. os u a n en Ş merliğidir. 
k '? ihtimalleri de sırlamayı isterdik amma selelerin 1cra Vekilleri Heyetinin tas-

ı. ÇCnkü madam Ro~ fshnk bev hak- -. Yusuf Ziva Ortacın ".ok tanınmış ve se- "ı'b1'ne "'rzın" karar verrnı·c:tı·r· 
lş'e hir seneye yakın bir zamandan- kında bir şev öğren~k merakına na " '.< - • ., " " • 

;ın koru ma ... 
<B2 fat"Bft l inci sayfada) 

Mussolininin bu hususta tavassutu bu· 
lunacağı anlaşılmaktadır. 

Kral Karolun, kara, y:>ksa deniz yo1u 
ile mi İtalyaya geleceği henü:: bellt 
değildir. 

Kralın, deniz yolunu tercih ettiği tak· 
dirde, dönüşü sırasıncla Y.ı~a bir müJdet 
İstanbulda tev.akkııf etmesi. ihtimal ha· 
rici savılmamaktaclır. 

b . vilmiş bir şair oluşu ile bir ço!!u zayıf- 1 E • ı· k"' ~ h d · u·· eri memleketinden Ista'nbula gelen bu dfü;memiştir. Bu zat 0 kadar sade ve ~ - '..reg ı omur avzasm a ış m 
t S b . b d k d ki h ladığı için bun'ardan ynlm: birisini VE' kellefi\.•et'. lk"ı orveç vapuru daha batırtfdı 

2a ı n .. rı ey en baş a ziyaret e en o kadar şeffr ftlr ', iç bir merak ve en kuvveti isini nakle karar verdik: 
olmam1ştı. Bazı ayni günde iki defa ~ecessüsü tahrik etmemektedir. !.shak Yusuf Ziya Ortaç (Sebilci) ismi ile bir 2 - Kömür satış işlerinin tanzimi Londrn 23 _ Dün. İngilterenin şark 
Sa~ri beyin İshak beyi ziyaret ettiği bev ne ise övle pörünen, hüvivetini as- şiir yazıyor ve bunu Cemile Konuk im· için birlik teşkili. sahili ac:ıihnd:ı iki N<>rveç vapuru Al -
~a iv~. ~eşhur kelamdır: cBirbirin- la ·'!-izlemiye;ı, mütevaZl ve cok sakin - zasile (ServetifünunJ mecmuasına gön- 3 - Havzada kimür işletmesinin man bclmbardıman tayyarelerinin ta • 

en zmıy,,nler. birbirine benziven- dir. Onun yüksek sesle konuştuğunu deriyor. Maksadı da şu· Kendisini be- kontrolü ve istihsal malzemesinin ih - arruznra uft:ramıştır. 
lerdin işte alınız İshak ve Sabri bey- isı·t"'n olrnarnıc:tır. ~enmı·yen gençlere 1'smı'n' gı'zlı"ycrek sı·ı·- ı· g" i l tmeler aras nda te•1• ı·ı· h fori. "' 6 ' - ıyaca ore Ş e ı 'z · BuPlarda:ı biri 15 24 tonluk Akaba 

İkisi de Olasına çıkan merdivene ayak bas- rini be>ğendirmek ve mecmualarında -bu 4 _ Kok kömürü istihsal ve satı~ı- ;-a uapnru tutuşmuş. henüz ismi anla-
ıtavet sade giyiniyordu. tım zam.an muhterem rniitekaid. l)r ~iiri nesrettirmek. Ondan sonra dn kar- t h'd' ( ) T h' t k "d k f r '[_ ..... :. ~ nın ev ı ı. a.a. ~ılmıyan diğeri batmı.~tır. 

arı ır e ·au ıya e ı . .dala kolalı ıah1a_dul'du Otelci kadının verdi~i şı'onna geçib: cDem!?k sızin kastıniz rn- (AA) 
go .. """'lck ve '-'aka Takma k t t İ Merkez bUrosu umwni katibli;;i · · " " .. · rrava ·.. - haberi cfü~ündü: s~atine baktı: saat üç. dece şahıslara hücum imış, ha! şte eser- n 

kisi de refah içinde değil. fakat her- Geri döndü, dışarıya çıktı. trarnvav !erimi mecmuanıza koyuyorsunuz ,Te Ankara 23 (A.A.) _ Milli korunma Bir İngiliz vapurundan haber yok 
halde yirmi beş. otuz senelik bir dev- v~lu~t~ taki.b ederek Karaköye p,eldi. ~nhsım hakkında da uluorta sözler söy- kmıununa göre teşkili icab eden Bas- Lon-!rn 23 (A.A.) - İngiliz bandı-
Jet hi7..metinin mükafatı olarak dol - B!r ı~l dakıka bekledi. İlk tramvnva lüvorsunuz!• diyebi1nıek... vekalet merkez bürosunun umumi ka- ralı 4 330 tonluk Led Dawson vapuru
gunca bir maaş alıyorlardı. Hiç bir ~e- ~ndısinden umulmıyncak bir r.evik. - Fakat acaba işin içyi.izil bıı mudur? tibliğinc Siyasal Bilgiler okulu pro - nun biitün taryfasile batmış olmasın • 
ye ihtiyaçları yoktu. Ay başı olduğu lıklc atladı. Beyo(!luna çıktı; Golntn - Bu tahminin i .. abeti anc<ık Yu<;uf Ziya fo~örlerindcn ve İş Bankası mali tet - dan korkulmaktadır. Geminin 3 haf • 
zama1ı İshak beyin biraz daha gen~ce saray~a .~nerek Tarlabaşına sapt!: bir Ortacın tasdiki ile tahakkuk edecektir. kik bürcısu müdürü Hazım Atıf Kuyu. tadanb~ri mensub olduğu limana av -
hareket etmesi. otel garsonuna' ba şiş haylı yurüdü. (Arkası var) BC'kliyelim! cak tayin edilmiştir. deti beklenmekte idi. 



SOM POSTA 

Bir Haftallk 

PRO·GRAMO ----- -----RADYO 
PAZAR 25/2/1940 ya (Keman için.) 7 _ Demerasemann: A - 2 - Beethoven: Prometbee Uffrtürü. 3 -

12 30: Program, ve memleket saat ayarı. ranjuez'de bir bayram. s _ Ludwig Slede: Beethoven: Be.,lncl Senfoni. 22.15: Memıe_ 
12:35: Aj:ıns ve Meteoroloji haberleri. 12.50: Sigara içen kız. 9 _ Scherapow: Povlova ket saat ayarı, Ajans haberleri; Zire.at; F..:i
Tür" mu?if:l: (Şarkı, ve oyun havaları.) (Ağır vals.) 22.15: Memleket saat ayarı, A- ham - TahvllAt, Kambiyo - Nutut Borsası 

llNBİRDIREK 
BATAKHANESİ 

' ............. -~ . ' . , .. 

Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mefharet Sağ _ jans haberleri; Ziraat, Esham _ TahvllO.t, (Fiat.) 22.35: Müz.lk: cazband (Pl.> -
nak, Sahye Tokay, Celfil Totses, Tahsin Ka- Kambiyo _ Nukut Bor.9&.Sı (Flat.) 22.30: Mü. 23.25 - 23.30: Yarınki program, ve Kapanış. ~azan: Reşad Ekrem 
rakuş. Mustafa Çallar. Çalanlar: Hakkı Der fl!UU'OA :onı: - sı·& ırtd) put:qZVD :J[µ * T d . dU .. 1 . 
maıı, ŞÔer1f içli, Hruıan Gür, Basri Üfler,~ program, ve Kapanı.ş. PERŞE!\IBE 29/Z/1949 ayyarza enın şunce erı 
uıttın kte, Hamdi Tokay 13.30 _ 14.30: Mu- * 1 • 
tik: Kilçı!k orke.!tra (Şet· Necib Aşkın) 2.30. Program, ve memleket saat ayarı. 
ı - Frird Walter: Eski ij_,H'ıbda U\'ertli~. 8AU ı7/2/1940 • 1~:35: A!aru ve Meteoroloji ha~rlerl. 12.50: 
2 _ Franz h . 12 30: Program. ve memleket saat a~:ı.rı. Turk mu1lğl: Yeni şarkılar ve turküler. ça_ . . . 

i 
Le ar· Şen Dul operetinden pot. 12 3'). Aj:ıns ve Meteoroloji haberleri. 12.50: l:ınlRr· Hakkı Derman Şerif İ,.ll Hasan Gevherlı Esma Hanım Sultan, ıhtıyar rnadılar. Tayyarzade ertesi gün çocuğu 

pur. 3 - Eduard Kunnekc: Mavi Elb1 ~cıı · · c d t K ·· ' "' uh b" k" ·· k d d B li l ki\. k'"d · ş · d k-Hen-"I , ... Türk mü71ğ! Çalanlar: Vecihe, ev e O- Gür, Ba.srı Ufier, Hamdi Tokay Okuyanlar· ve m teşem ır otü a ın ır. en a ara us u ara geçtı. emsıpaşa a u-
~ re .. ı:r operetinden marş, arya, ve fi _ · Ok 0 . Ra S fi · · . . . 0 "k b O d M"d"ll' ·1 b 

nal. 4 _ Schmalstlch: Kupidon ve !'şişe zan, Rn~en K'.lm, Reşad Erer. uya · i; ~. ;ye Tokay, Ma;ımud Karındaş. 13 30-14: Yusuf Bey demlen bır ıdam mahk munu çu ir ev tuttu. gec~ e ı ı ı ı e e 
<5 kısımlık nşk hikAyesl.) 1 _ Yaklaşma .

2 
dlfc Erten. 1 - Mahur .. ~~şrevl. 2 - L~t Muzlk: Karışık muzik (Pl.) 18: Program, ve sevmiştir ve onu, belki de padişahın cel- raber, Üsküdarda bir handa kaldı. Sa • 

Aşk valsi: 3 - Ba.şbaşa; 4 _ Oezlntı· ~a; Ağıı - _Mahur şarkı: (D~ştun yine bir 9uhl 'memleket saat ayarı. 18·05 : :WJıtlk: Radyo ladbaşısını elde ederek ölümden kurtar- bahle'-'İn erkenden 1stanbula döndüler. 
gacılt ve bar. ma. 5 - H .. '. 5 - . . siteınkara. l 3 - Musa Sureyya - Mahur şar-ı Caz orkestra.-;ı. 18.40: Konuşma. 18.55: Set- .J 

ş ans Lohr. DfJğün k. 'Tacıi hüsnün hükmeder.) 4 - Civan - best saat 1910· M ı k t t Aj mı§ ve sarayına kapamıştır. Fakat bu Tayyarzade Yemiş iskelesinde bir yük 
mar4• ıs· Program ve m 1 k ı. · · em e e saa avnrı, :ı.ns 
rı 18'"05. M .. lk R ' eme et saat ayrı- Kürdili Hicazkar şarla: (El erdirmek visali ve Meteoroloji haberleri 19 30· Tiirk müzl Gevherli Esma Hanım sultanıo şahsan kayığı kiraladı. Çok ağır eşyaları yoktu. 

· · · uz : adyo caz orkestrası 18 30· · · · · - · t d ğ Çocuk ~an ti 18 55. Serb · · · yD.re pek gUç) 5 - M. Cel!Uettin Pş. - Kür- A1. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, izzettin Ök- bu batakhaneden haberı olup o ma ı ı Ancak öğleden soma anasına, 1Jsküdarda 
leket saat ~yar.ı A. J esı sant. lS.ıo: Mem dlll H. şarkı: (Sen beni bir buseye ettin fe_ te, Cevdet Çağla, Fahri Kopuz. 1 - Oku _ henüz belli değildir. Şurası da muhak -

. ans ve Meteoroloji ha _ > _... 1 Azi Hl k" rk . ev R lf • bir ev tuttuğunu ve hemen taşınacakla • 
berleri 19.30: Türk mfı ll'Y . • da il - ML'-'cn z - caz .. r şa ı. az yan. ad e Erten. 1 - Bimen Şen - Bes. kaktır ki, Benli Yusuf Bey vnk'asıle. Es-
clhe Ru en K z t;l. Çalanlar. Ve - geçip ~adan.) 7 - Nevres - Hicazkft.r şar. tenlgar ~arkı: <Derdimi ummana döktüm) nnı söyledi. Kadın, oğlunun yüzündeki 
rer. 'okuş an· a~, Cevdet Koznn, R<ıi:ll1 E- kı: <Mızrabı gamı aşklle ey şuh.) 8 - Mu- 2 - Mustafa İzzet Ef. _ Bestenlgıir şark~: ma Ha~ıım Su ta~, baldın çıplaklardan çizgilerden ve sesinden, bu karara ve 

i 'Y • Muzcyyen Sennr. 1 - Hi~az haner ti\rkü: (Ay doğdu batmadı mı.) 9 - <Gayriden bulmaz teselli.) 3 - Haşım B.?Y- ve katıllerden murekkeb bır kısım a • emre itiraz edemedi. Tayyarzade ve :Mi· 
~eeşrregvüze211 -) 3Leml -

1
Hlcaz şarkı: (Sevc:ım Muhayyer türkü: <Ne znman görsem onu.) BesU>nlgıir şarkı: (Kaçma mecburundan.) damlannın tehdidi karşısınd_a, onlann 

Ar f Bey Hlcnz şarkı· dillinin yardımı ile eşyalarını çabucal't 
<Tadil ede'yı ,- - · · t3.31J - 14: Müzik: Hafif müzik <Pl.l 18: Prog 4 - Del.le _ Bestenigar şarkı: (Ben seni bazı uygun""'"' hareketlerine de göz yum 

m. 4 - S. Kaynak - Hicaz •ar- 1 k t t ıs 0 ... MU lk· dl """" topladı1ar. Tayyarzadenin anası. Uska • 
kı· mazım ll " ram ve nıem e e saa ayarı. . "· z . sev m seveli.) 2 - Okuvan: Mustafa Ça~- ak b . t' d k lmı hr ve belki 
ca~ ar. . e geçti.) : -;- Şevki Bey • HL ocıa ml\zl~I <Pl.) 18.40: Konuşma (Çlrtçl _ lar: Divan ve koşmalar." Kemençe, Kemal m mec un!e m. e a ş _ .. dara taşınma işini şöyle tefsir etmiştis 
6 

ş Şü~rll <Bağlanıp zulfu heznran tnbına) nln saatı.) 18.55: Serbest snat. 19.10: Mem- N. Seyhun, Lavta, Hasan Gür retakaYJe de korkunç bır akıbete doğru suruklen - cGümrükçü Hüseyin Efendinin hakareti 
et~" 7 _Tuna - .. <B1:. bak~~t~. beni mes: leke~ sa:ıt aynrı. Ajans ve Meteoroloji ha - 20~15: Konuşma CBibllyografya.l 20.30; mektedir. . . . mahallelinin ağzına düşmüş olacaktı. Oğ-
i Hicaz turku. (Bulbul ne gezer berleri 19 30· Türk müzl~i· KlO.Sik program Ti:ırlt mü1iıç.l. Fasıl He,,etl 2115· Mu--'k· G h l E H lt nıd P sn Çuknrovad ) 20· TU k ü ı~i· H lk . . ı; • . - ı:. • ., • • • "" • ev er ı sına nnım su <ınn b ı l • ğ b' d ı·ı 1 d .... 
turküıerl ı'ne :ı · r m z b • :ı Ankara rndyosu küme ses ve saz heyeti. İ. Ku('Ük Orkestra caet: Necib .a ekın.) 1 - }" d U ıse ma rur tr e ı tan ıy ıt gucune b ı l s R b 20 15 K Y ~ vaziyeti haber vermek evve a zor ur nuşma (Tar 0 u u arı ece · · • : ~ - d3re <'den: MPs'ud Cemli. 20.15: Konuşma Helnrlch Strecker: Kalbimln sahlbl.!ln ' gitmişti. Mahallelinin manalı ve alayh 
müziği· K lhten sahifeler.) 2o.3o. Turk <İktlsad ve hukuk saatı,l 20.30: Türk mü - <Vals.) 2 - Heinı RıelnfeJd: Eve gel yav • sonra tehlikelidir: bakış1arından ve dedikodularından ka • 
Derma~ arışı~ program. Çalanlar: ı~akkl zıgı: inen ~az faslı. Çalanlar: Hakkı der - rum IA~ır vals.) 3 - Emmerlch Kalınan: Çünkü; Fazlı Paşa sarayına girdikten çıyordu, haklıydı.:. 
İzzettin' J':tf 1~11• Hasan Gür~ B:ısrl Hüner, mnn, Şt>rlf İçli. Hasan Gür. Okuyan: Tah _ Holandalı kadın operetinden potpuri. 4 - sonra, insanın, Gevherli Hanım sultanın 
Tokay. Ok e, Zuh.tü Bardakog~u: "amdl sin Karakuş, 21.15: Konser takdimi: HalU Ziehrer. Kamavak çocuklan {vals.) 5 - Tayyarzadenin Şehremininden taşın .. 

uyanlar Melek Tokgoz M th:ı haberi olmadan bile yok edilmesi müm- ması, kadının bu tahmininin tamamen 
ret Sağnak · nİ H : Bedii Yönetken Müzik: Radyo Orkestl'~tı Rublnsteln: Kostümlü Balo sultınden: To. kündür. Hanım sultanın huzuruna çıksa 
Tah'li K • Safiye Tokay, Cel. oşses'. IŞef· H. Ferid Alnar.) 1 - Haydn: La İsola reador ve Andnlnz. 8 - Mozart: Re majör ııddı olarak, bizzat Tayyarzade tarafın • 
Muzlk~ C. arnkuş, Mahmud Karındaş. 21 15· De r.rta CHali Adş.) 2 - Beethoven: Birin • dlvertlmento'dan Menuet danm. '1 - Mann_ bile, eğer bu batakhanede hanım su1ta - dan Kemani Os.man Dedenin kahvehane--

. emal R~şid tarafından Piano re - 1 f ı 3 B th . ~... Bi k 1 hü v - - h d altaU 1 1 
c ı;pn on. - ee oven Dokuzuncu sen ..... -u. r arnava lyası IEntermez'lD.) nın parmagı varsa olum gene azır ır. • d h ll 1. d d ken şo-ylc ya . - Cesar Franck: Prelude Chorn . f , 1 ı\d 1 22 1 . 8 . • sın e ma a e ıye ve a e er • 

et Fu u • om n n • a~ osu. . 5. Memleket saat a. - AJettt>r. Çobanın sabah şarkısı. 22.15: Bu batakhaneyi hükCımete haber vermek . 
(1_ ln~ı e 2 - C~aud~ D~b~y: 12 Pr:lUlles varı, A1an~ haberleri; Ziraat. Esham - Tah- Memleket saat ayarı A1am haberler!; ZI - . . - yılmıştı: cBen mahallr.mı unutmam .. ara. 
tik CP1 l defter .l -l.45. Muzlk. Senfonik mil- vııa•. Koınblvo - Nukut Borsası <Flat.) raat. Esham - TahvlHl.t, Kambiyo _ Nnku1

1 
vardır. Fakat 0 zaman da bır sıra kor da gene gelir sizleri arar bulurum.. ne 

habe 
1 

· ... 22·15· Memleket saat ayarı, Ajans 22.35: Müzik: Cazband CPl.) 23.25 _ 23.30: Borsa.qı CFlat. > 22.30: Müzik: Cazband IPU lkunç sualler sıralanabilir: Yn ileri gelen Hu-seyin Efendimin emrinin ö-
r eıı: Ziraat, Eshnm - Tahvilat, Kam. y ki K 23.25 23 30· y k . · yapayım \:ılyo N ku ar n program, ve apanıı. - . . ann i program, ve Kapanı~. zorbabaşılardan bır veya bır kaçının ba- .. d' A " 1 •di 
- ll t Borsası <Flat.) 22.30: A1ans .HJ.S,lS .. HudareH'7 md m dmd mdm dm . . nune geçeme ım. namı oz c m, on, on 

8POr servisi. 22.40: Müzik: cazband IPI.) * takhane ıl:e alAkası varsa? .. Koca hır ra- beş gün evde kalayım dedim. 
!3 2f; - 23.30: Yarınki program, ve kapanış. * CUMA 1/311941 mazan, 1stanbulun ~avul ve zurn: i;e a-ı Gece'!.eri bir sohbet edecek candaşım * ÇARŞA.'\IBA !812/1940 12 30: Program, ve memleket s:ıat avarı lenen soyulduğu bır devırdc hüktımet vok. Ben sensiz olamıyorum, dedi. Ana• 

]2 ~O: Program, ve memleket saat ayarı. 12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.so; k .1 

PAZARTESİ 26 211940 12.35: Ajans ve Met.eoroloji haberleri. 12.50: Türk mlhi~I (Pl.) 13.30 - 14: Miizik: Neşeli böyle bir batakhane ile ne dereceye ·n -1 nı da nl getir bizim konakta yerleşsin de--
12 30: Program, ve memleket saat nyarı. Türk mUzlğl (Pl.) 13.30 _ 14-: Müzlk: Küçiık müzik (Pl.> ıs: Program ve memleket .ııaa& dar meşgul olabilir? .. Batakhane, ihbar di, biz de gidiyoruz.:. 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 1 - Lautens- ayarı. 18.05: Türk mlizlği. Çalanlar: Vecihe, edildiği anda basıL"'naz ve bütün hay -
Turk mfızığl: <Pl) 13.30 - 14: Müzik: Ka - hl ıı ı d 5 (F t ı 2 Fahl"e Fer :ı C d t ç 51 R fi" c ager: Y dız ara o6ru an ez.) - ' s n, ev e a" a, e ~ Fersan dudlan o anda imha edilemezse, ihbar e-
r.14ık muzik <Pl. > lB: Program, ve memle - Kut.~ch: İspanyol kaprisi. 3 - Zlehrer: Şatz- 1 - Okuyan: Sadi Hoş.ses. 1 - Suz.inlk neş 
ket saat ::ıyarı. 18.05: Müzik: Radyo caz or- mayster operetinin valsleri. ıs: Program, ve revl. 2 - Dede Ahmed _ SuzlnAk şarkı: CNe. den için ölüm teh'Jkesi muhakkak değil 

HAZİNEDARIN HİKAYESİ 

kestrnsı. 18.40: Konuşma (Umumi Terbiye memleket saat ayarı. 18.o5: Türk müzl~l: sin sen a güzel nesin.> 3 _ Sadettin Kay . midir? .. Tayyarzade bunlar. nihayet bir Bayramın birinci günl\, Tayyarzadenirı 
Te Beden terbiyesi.) 18 55: Serbest snnt Fasıl he7et1. 18.55: Serbest saat. 19.10: Mem nak - SuzlnA.k şarkı: <Kalbin acı bfimezse.l rnruktan işitmiştir, Midilli.nin sözlerine j öğleye kadar görünmemesi Gümr.ikçü H{\ 
ı9.lo: Memleket saat ayarı, Ajans ve Mete- ~ Ka- u: " ~--Ol'QloJı haberleri. lekct sant aynrı, Ajans ve Meteoroloji ha - .,. - =ım "' - Suzlnult şarkı: <Bir bakış in~tır, fakat başkaları bir baldın - seyin efendiyi telaşa d~rmüştü. Yeme• 

ilik 19.30: Türk müziği: 20 ki. berlerl. 1930: Türle mfizlğl. Çalanlar: Cev _ la.) 5 - Ahmed Rasim _ SuztnA.k farkı: ".1 • ·ı· d d ı ;ı;· b' tt f l h d dl 
f .. Radyo saz Heyet.ı Konseri. 19.55: Türk det Çağla, Kemal N. Seyhun, Fahri Kopuz, CPek revadır sevdlğlm ettiklerin> 6 _ Kar. çıplak ÇOC'Uğun so41erıne 1 ıma e ere.~ 5ı ır saa en az a geç ve arem e ye • 
muzlğ!: Yeni şarkılar. Çalanlar: Vecihe, İzzettin Ökte. ı - Okuyan: Melek Tokgöz. clğnr tOrkO:( Atımı bağladım ben bir or _ Gevherli Esma Hanım sultan gibi hıme- Harem halkı, efendinin bayram yemeği
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Sadi 1 - Raif Bey _ Karclğar oarkı: CGillüver mana.) 2 - Okuyan: Semahtt Özdenses. dana mensub bir kadının sarayını basa - ni bile gözde çubuktarı i1e yiyeceğini 
Ho~es. 20.15: Konuşma CFen ve Tabiat bil- sevdlğlm.) 2 - Dede _ Knrciğar oarkı: (Gir 1 - Lemt - Uşşak şarkı: <Siyah ebrulerin.) b"lir m.i? H ttl basmak için izin almak tahmin ettikleri halde kendisinden bir 
rılerl.) 20.30: Türk müziği. Çalanlar: Ke _ di gönül nşk yoluna.) 3 - ...... _ Karclğ5.r 2 - Şükrll Pınar - Uşşak şarkı: (Gezer do_ "ı ··~r ~ h b bT 1 '? emir almadan ı::"'fra'.>a oturmamışlardı. 
mal N. SE'yhun, Fahri Kopuz, Refik Fersan. türkü: <Pınarın başında.) 4 - Sadettin Kay laşır.> 3 - Lem'! - U~k şartı: CNeler çek.. uzere pa ış a a er vere ı ır er mı. .1 

ı - Okuyan: Azize Tözem, 1 - ArlfBey - nak - Tıjrkü: CDağları hep k:ar aldı.) 2 - tim neler.l 4 - Bimen Şen - Uşşak ,arkı: Tayyarzade kendisine son bir sual da- Hüseyin efendinin hareme gelmesi, ev• 
KurdlJI H. şarkı: (Sırma saçlı y{ıre kim ha- Okuyan: Mefharet Sağnak. ı _ Nişaburek <Bahnr Prdl.> 18.45: Türk müziği: Halk tür- ha sormuştu: Midilliyi dördüncü Mura- veHl gözle görül"n bir sevinç verdL 
b('>r Vt>rs!n) 2 - Artakt - Kürdili H. şarkı: şark?: (Görmek ister.) 2 - Ziya Paşa _ Ni- küleri. Adanalı Azl:rıe ve Sadi Yaver Ata - dın huzuruna çıkarıp söyletemez mi idi? Fakat Gümrükçünün çatık kaşları ve ko
<Da~l.ıındı_ gönül.) 3 - Arif Bey - Kürdill lI. şnburek ş:ırkı: <Bin zeban söylersin.> 3 _ man. 19: Serbest saat. 19.10: Memleket saat B lki' A evvela dördüncü Mura- nuşmaktan kaçınması bu sevinci çabulC 
farı ı. <!Jıışer mı şanına.) 2 - Okuyan: Se ......... _ Nişaburek şarkı: (Mesti nazım klm ayan, Ajans ve Meteoroloji haberler!. 19.25: e ··· mma, 
mahat Özdenses. 1 - Seniha Kambay - NL büyüttü.) 4 - izzettin Ökte _ Tambur tak. Türk mll21ği: Peşrev ve semaller Çalanlar: da rastlamak lfmmdı. Sonra da, onun söndürdü. 
~:vend şarkı: (Gönlümün ebedi blr yflresl simi. 5 - Ali Rlfat _ Nişaburek şarkı: <Mey_ Ney, Ba.srt Üner: Tambur, Refik Jl'ersan; 'böyle müth~ bir haberi dinliyebilecek Hüseyin efendinin bayrnm ycmc>ğini 
ıtır.) 2 - Sel. Pınar - Nihavend şarkı: mi\. ledlp bir güllzare.> 3 _ Okuyan: Mahmud Tambur; İzzetttn Ökte; Kftddi\m, Nuri Ha. bir anını bulmak lazımdı. haremde yemekten kasdi, Tayyarzadeye, 

yaşıyor.) 3 - Nasibin Mehmed - Rast Karındaş. ı - SivM türküsü: (Sarardım ben 111 Poyraz. 19.40: Türk mftz.iğl. Çalanlar: . . . . _ - k 1 h k ver- fazla geciktiğini efendice bir ihtar idi. 
!~kt: <Öyle yakdın ki beni> 4 - Sel. Pı - sarardım.> 2 - Gülizar türkü: CKüvengtn Vecihe, Fnhlre Fersan, Cevdet Çağla; Refik Mıdillinın ibüfün ~or u arına a. . . Faknt ikindiye do~ru, konağının Ende-
:rnı~ - Rast şarkı: (Yalnız benim ol.) 21: Tür:< yolu bu mudur?) 3. - Hüseyni türkü: (Ya. Fersan. Okuyan: Necmi Rtza Ahlskan. ı - di. Arndan on beş gun kadar geçmıştı kı, 
211zi~I: I<arndenlz. havaları. Rizeli Hasan kına gel :;akına.) 20.15: Konu§ma (Dış po . Zekft.l Dede - Hlsarpusellk şarkı: <Vwlata bir akşam eve döndükleri zaman kendi
A k 5· Muzik: KüçUk orkestra eşer: Necib lltika htıdlsclerL) 20.30: Temsil: Bir sukutu nail de et.se.) 2 - Servet Bey - Hlsarpusellk lerini adını haber vermiyen bir delikan
R ş b~n > 1 - Ch. Rymlng: Entennezzo. 2 - hayal. Yazan: Ekrem Reşid. 21: Berbes~ sa. şarkı: CB!r hll.dlse var.) 3 - Sadettin Kay. ' d ğ -ğ d" Anasının tarifine 
He kof!: Vals. 3 - Jos. Strauss: Vals. 4 - at. 2l.10: Konuşma (Haftalık posta kutusu) nak _ Bnsellk şarkı: <Saçlanma ak dü.şttl.) lımn ara ı mı 0 ren 1

• . 

run dairesine bir hndtm gcnderip çubuk· 
tarını sordurttuğund;ı, Tayyarzadenin 
elfın gelmediğini öğrenin::e. içine bir
denbire bir korku düşmüştü. 

5 
aııschmann: Andalusla <İspanyol valsi.> 21.30: Müzik: Rlya.setlcümhur bandosu eşer: 4 - Şehnaz pusellt f8.rkı: (Yandım demin- göre Midilli bunun Yandım Ali olduğuna 

_ - Mlch~ll: Çard~. No. 1. 6 - Bccce: Rü. İhsan Kiinçer.) 1 - Blnnkenburg: Mar~. (Devamı 11 inci $ayfad.a) yemin ettL Sabaha kadar uyku uyuya -
(Arkası var) 

~e çare ki Kazakesko partisi düşmüş, 
Yenne Çerkezesko partisi gelmışti. Usu
lcn bu memurcağızı da az.lettiler. Zavallı 
adnm, partisinin yeniden iktıdar mev -
kiine ge\mcsine intizarcn beni bir radyo 
a<:entasına satmağa mecbur oldu. 

7o..so .bin nüfuslu bir ~ehir olan Galn.s
ta kaç radyo satılabilir? B.r defa bu nü
!~sun ekseriyetini fakir Moldvanlar teş
kıl eder. Amelelikle, kereste taşımakla 
hamallıkla geçinen bu sınıf halk t· f' ' . . , as ıye 
~dılmi§ Tuna suyu içemiyecek kadar fa-
kirdir; susayınca ağzını Tunanın san 
renkli sulanna dayıyarak içinin ateşini 
söndürür. Beni bunlar alacak değillerdi 
ya ... 

Maamafih yeni sahibim Ümidsiz ve 
tembel bir adam değildi. İçimi temizl~rli .. .. .... ' 
ustume mükemmel bir cila vurdurdu. 
Düğmelerime yeniden etiket1€r taktı; hü
lasa yepyeni bir hale getirerek bekleme
ğe başlndı. 

Yunanlı doktor Petridise işte bu dük
kandan satıldım. Merkezi Avrupa seya -
hatinden dönen doktor, Tunayı görmek 
emelile, Galasa gelmiş. FiaUmi Yunan;s
tandaki fiatJarla mukayese etmiş: bak -
mış ki nrada hayli fork var, satın aldı. 

Sana an1.attığım Afroditi vak'asından 
sonra, doktor başka bir muayenehaneye 
taşınmak kararını verince beni sattı. Ge
ne bir radyo acentasına gitmiştim. O a
centanın İstanbulla münasebeti varmış; 
11 arkadn.şımla beraber beni İstanbula 

- Kendisi otomatik müş'ireli başka 

'•Son Posta,, mn tefr i kası : 23 radyo almam~ mı?. 

Sihirli göz konUşayor! 
- Henüz alınamışmış; iademden adeta 

memnun oldu .•• 
lI 

Kanınla karşı karşıya oturuyoruz. O, 
yün 'bir jile örüyor; ben onu seyrediyo-

Yazan : Besim Sun rum. 

yolladı. Bu defa da Beyoğlunda bır ca - kadan telonil Türkiyeye 12 tane gele -
mekana kurulduk... bildi.. . 

Kışa doğru yeniden silinip temizlen - - Sebeb?. 
dik, yeniden cilalandık, yeniden yeni ol- _ F abrika yetiştiremiyor efendim; 
duk. Önümüzdeki cam levhaların yerine Fransaya dehşetli sevkiyat var. 
levhalar sipariş etmişler. 1939 tarihjnl 
taşıyan levhalarla 1936 tarihli levhaları
mız değiştirildi. Bu suretle tevellüd ta
rihimizde hayli tebeddül vukua gelmişti. 

Sahibimiz her sabah, öğlen ve akş."m 
kendi ilan!arını bağıra, bağıra kendisi o
kudukça katıla, katıla gülüyordu: 

cHarika! .. San'at şaheseri! .. Antipara
zit tertibat!. .• Rutubet odası!. .• Hayrete 
şayan alış kabiliyeti! ... Fen aleminde 
dehşetli inkılab! ... 

1939-1940 rndoellcrimiz geldH. Bütün 
dünya odanızın içindedir. Tabii sesli rad
yolarımızı dinlemeden makine alma;>, -
nız:. ve ilh ... 

Doğrusu ya; yüzsüzlüğün bu derecesi 
beni fevka\ade muazzeb edıyordu. 

Günün birinde dükkana bir zat geldi. 
Huzuruna beni çıkardılar: 

- Billahi harika bay!. Zaten bu mar-

Adaın<:ağız yuttu ve beni binbir iti
na ile otomobiline bindirerek evine gö
türdü. 

Eh: dükkan köşesinde, mağaza vitri
ninde pinek?emekten gene kurtulmuştum. 

Fişimi prize geçirdiler; zaten antPn 
hazırmış; düğmemi çevirdiler. 

Homurdanarak şöyle birkaç de.fa göğüs 
geçirdikten sonra tek, yeşil sihirli gözü
mü açtım; ne göreyim? .. 

Maryora ile annesi karşımda! .. 
Sedirde oturan başka bir yaşlı kadın 

hayretle bana bakıyor!.. 
Ayakta da bir erkek! .. 
İşi derhal anladım: 
Bu erkek, Maryoranın Galasta ve 

Bükreşte kafese koyd~ğu TJrk olacaktı! .. 
- Sakın, seni bana satan'!. 
- Ta kendisi!. Yani Hulki Soycr! .. 

Eşref Şener bunları söyler söylemez Nadide i~€ 1940 senesi Haziranında ev· 
hep beraber çığlığı bastık: lendik. 1939 sonlarına doğru başlıyan bo-

- Ayol, onun karısı bir Macar asılza- şanma formalitesi ancak o zaman bite • 
de.si!.. bilmişti. Şimdi 1942 de olduğumuza göre 

Eşref cevab verdi: izdivacımız iki seneyi geçmiştir. Faka1 
- Radyoya nazaran bir Rumen sever hala dün evlenmiş gibi sevişiyoruz. 

Türkü!.. Nadide, bir aralık başını kaldırarali 
Nadide büsbütün şaşıp kalmıştı; Zira sordu: 

Bayan Soyeri, münasebet düştükçe, •8 - _ Kuzum!. Eşref Şcneri hiç görmü • 
rnan ne zarif, ne kibar, ne şeker kadın• yor musun? 
diye methedenlerin belli başlı 1 arındandı. 

- Neden sordun Nadide?. Biliyorsun 
Sevgilim .bana dönerek sordu: ki Eşref Şener bize dargındır. 

- Ne dersiniz bu ışe?.. . . . A 

ah
. '-~ All h d r·m Radyo - Bılıyorum; hem.m Lutf:den boşa • - Vall ı Udyan; a e J • k 

.. 1 . . . ı nara sana varmamı hiç doğru bulma • 
bir jnsan olsaydı soz erını gaı aze, ıvaza 
hamletmek imkanı bulunurdu. Fakat mıştı. 
bunları söyliyen nihayet bır makinedir; - Ve benden seliirnı kesmişti. 
kimin~e ne alış verişi oıabilir?. - Aklıma şu mahud radyo hik" yesf 

- Vallahi şaştım doğrusu:.. ge1ıdi de ... 

- Sonra ne yaptınız Bay Şener?. - Evet? ... 
- Ne yapacağım, işm alt tarafını din- - Acaba Hulki Soycr satmadı mı? .. 

ledim. Baktım ki makine çok şeyler söy- - Kendisile hususiyetim olsaydı so • 
lüyor; Hulki Soyeri buldum, cmakineyi rardım. Sen karısile konuşmuyor mu • 
beğenmedim:. diyerek iade ettim, paramı ı1 sun? .. geriye aldım. ( ll rkası var) 
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(Me~leket&aberler~ l~~-nP_os~~l~S~•~o~_R_ 
Beyşehirin bakımsızlıktan' qeghanda. . Yann yapılacak lig maçlan 
k 1 1 1 imar faalıgetı 
urtarı masına ça ışı ıyor Ceyhan (Hususi) - Halkevi yanın -ı Lig maçlarının ikinci devre oyunları - Taksim stadının yegane birinci Jdbne 

daki boş arsanın park haline getirilmesi na yarın üç sahada birden devam edile - maçı Vefa ile Süleymaniye arasındadır. 

Uzun yıllar bakımsız kalan ve tabiahn birçok güzel
liklerini ihtiva eden bu şehirde belediye faaliyete geçti 

takarrür etmiştir. Parkın projesi hazır -
1 
cektir. Birçok sebeblerle üç hafta teah I Vefanın kazanma şansı daha fazladır. 

!anmış olup, ihaleye çıkarılmıştır. Bu bura uğramış olan lig maçları, gelecek Fenerbahçe stadında G. Sarayla. Fe • 
park müsellesvari olacaktır. Şehrin or - ı haft~ Ba~an güreşleri müsa~akaları do- nerbahçe nisbeten zayıf takımlarla oy
tasında ve istasyon caddesi üzerinde bu-

1 
layısile, bır hafta daha gen_y~. atıla~ nıyacaklardır. G. Sarayla. Hilali karşılaş

lunan -bu park çok güz~l ve cazib bir şe- ve maçlar ancak 24 M;rtta bıürilecektır. tıran ilk maçta sarı kırmızılılann farklı 
kilde yapılacaktır. Diğer taraftan gene Yarın yapıla~ ı:ıaçlar ~ardır: bir galibiyeti muhakkak sayılabilir. Fe-
. .. . Akif Haftanın mühım sayılabılecek maçı nerlilerin de Topkapıya karş· aynı· _ _ 
ıstasyon yolu uzennde ve bakkal ı· lid · B ·kt ş f t d d t . • ır-.. ~ . ıg erı eşı aşın ere s a ın a 5 - kılde bir galibiyet alacaklarını söyliye -
dukkanırun sol tarafındakı arsanın da tanbulsporla yapacağı müsabakadır. Pu- biliriz. 
cGençlik> parkı yapılması için alakadar- van vaziyeti oldukça naza bir vaziyete 
larca gereken hazırlıklar yapılmaktadır. giren Beşiktaş, bu müsabakayı da ka
Bu iki parkın da 940 Haziranından evvel zanmağa mecbur olduğundan büyük gay-

b·ı· .,_ · .. ·d l aktad ret sarfcdecektir. ikinci deVTede olduk-
J. ırıı.mesı unu o unm ır. . 

."r!. T. Ö. 

Mektebler arasındaki 
müsabakalar 

ça sarsılan Beşıktaş takımı karşısında 

ı Mektebliler arasındaki futbol macl . Sporlular ihmal edilmiyecek bir kuv- b .. .. 
1 

d • a-
lz m İ tl8 tiyatro·ıa dair bir vete sahibdider. Beşiktaıt karşısında be- rına ugun oğ e en sonra Taksim ve Şe -

J be ı·k .b. . . b. t· al V f ·ıe , ref stadlarında, voleybol ınaçlarma da 

k f 
ra r ı gı ı ıyı ır ne ıce an e a ı I w • 

On erans geçen hafta 1-1 berabere kalan t. Sporun Beyoglu Halkevınd~ devam edilecektir. 

İzmit (Hususi) - Muharrir ve mu- Beşiktaşa karşı kolay bir galibiyet ver- Fransa ha~a kuvvetleri-Polonya 

Göl ile J:analı biTbirinden ayıTan Beyşerıır barajı 
allim İsmail Hakkı Baltaıcıoğlu, Hal - miycceği muhakkaktır. Maç bu bakını - ordUSU basketbol maÇI 
kevi salonunda (Tiyatronun önemi ne- dan hararetli ve enteresan bir karşılaş-
dir?) mevzulu bir konferans vermiş • ma olacaktır. Fransa hava ~uvv~tleri ile Polonya 
tir. Konferansı dinlemek üzere Vali Şeref stadındaki diğer müsabaka Bey- ordusundan teşkıl edılen basketbol ta -
Ziya Tekeli. Tümen komutanı general kozla, Altıntuğ arasmd'\ yapılacaktır. kımlan Pariste Coubair!in stadında kar
Ekrem, asken erkan, muallimler. ta _ Beykozun bu maçtan galibiyetle çıkması 1 şı!.aşmışlardır .. Fransızlar bu maçı 53 e 

Beyşehir (Hususi) - Tabiatın na< - ihtiyacı var. Yirminci asrın senbolü 
dir güzelliklerini üzerinde toplıyan olan elektrik varken hila fenerlerle 
Beyşehir, arkasını mor dağlara yas - sokaklann aydınlanması insanı üz -
lamıştır, ve etekleri de Beyşehir gölü- mekten başka bir şeye yaramıyor. Bu 
nün dalğalarile ıslanmaktadır. Bir z~ vaziyeti göz önünde bulunduran be - ]ebeler ve vüzlerce h~llt vardı. muhtemeldir. 1 karşı 30 sayı ile kazanmışlardır. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu, tiyatro - İktısadi tetkikler manlnr giimüş gibi uzaklaşan göl, şim
di aşık bir gönül coşkunluğuyla Bey -
şehirin eteklerini öpmek için çırpını -
yor. 

Bu göl, Beyşehirin bedii ruhudur; 
yüzündeki şairane cazibenin. neş'enin 

manasıdır. Bu göl ki batıd~ ak saçlı 
Anamas dağının yalçın eteklerine yüz 
sürerken. etrafına sıralanmış köylerin 
çatlamış dudaklarına hayait sunar. 

Halk arasında süregelen bir hika -
yeye göre sonradan yapılmış olan göl, 
açılar. bir barajla Konya ovasına can
lılık taşır. Bahar güneşinin ılıklığıyla 
gözleri yasaran Anamastan dökülen 
sularla tnşkınlaşır. k<?bına sığmaz o -
Jur. O zaman sulama idaresi barajın 
kapağını açar ve sular bir a'Slan kük • 
reyişiyle ovanın yanık bağrını serin -
letm{'ğe kosar ... 

O. kucağına yer yer serpilmiş 21 a
dayı beslerken Beyşehirin iktısadi ha
yatmdcr önemli yer alır. Anamastan 
kesilen kerestelerin t~şınmasını kolay
laştırır. tatlı su balığı sevkiyatıyla bü
yük bir gelir temin eder. 

Kazanın bütinı güzelliğine rağmen 

senelerCP. bakımsız bir halde kalması 
gerçekten t:cmmağa değer. Tabiat bü
tün san'atkarhğıyla onun üzerine tit
rerken. insanların yapıcı eli ondan se
nelerce uzak kalmış. Bir yandan za -
manm yıpratıcı silindiri, bir yandan 
b~ımsızlık bu tarihi şehri orta çağın 
renklerile bırakmış. 

Son !'cnelerde Cümhuriyetin diril -
tici nefesi buraya da yayılmış. beledi
ye büyük bir canlılık göstermiştir. Yaz 
günleri büyük bir ihtiyacı önleyen bir 
bahçe yetiştirilmiş. metruk bir halde 
bulunan hamam kullanılacak bir va-zi
yete konmuş. kış aylannda çamurdan 
geçilmiyccek kadar fena olan Bara'jla, 
hükumet arasındaki yol yaptırılmış • 
tır. Bun<lan başka belediye sokakların 
ve yo1ların temizliğiyle yakından il -
gllenmiş, şehri bir köy bakımsızlığın
dan kurtarmıştır. 

Kazada gece hayatı sönüktür. Hal -
kın valtit g~çirdiği yerler kahvelerle 
Halkevinin açtığı okuma safonundan i
barettir. Geceleyin göze çarpan ha -
yat, şehrin birkaç yerine asılmış liiks 
lambaların üzerinde foplanmakitadır. 

~ehrin ekmek su kada~ elektriğe 

Pazar 

lediye elektrik için teşebbüsatta bu -
lunmuşsa da parasızlık yüzünden he -
nüz bir netice elde edilememiştir. 

nun ill{ muddi Türkler olduğunu, or - lfiaıkaradan kUçUk haberler ) 
ta oyu;ıunun ve karagözün klasik ve \...~ -

940 nüfus sayımı hazırlıklarına devam e. (Baştarafı 6 ncı sayfada) 

S d d ' k f r • modernize şekillerinden miasller ge - dllmektedir. Sokak levhaları ve ev numro- hal, Belçikanın kömür istihsalatını büs-
IO ırgı a yo ve öprU aa ıyetı tirmiş. karagözün in.kıUb çağım1zda tanarı ıcab eden yerlere taıl.k edilmekte _ bütün düşürmüştür. 
Sındırgı (Hususi) - Sındırgı-Ba - oymyacağı rolü, tez halinde müdı:daa dlr. Bitaraf memleketlerden birçoğu keneli 

lıkesir yolculuğu üç yerden aktarma etrr.iş v~ karagöz aleyhinde yazılar ya * Ziraat Bankası ve zı.uat kredi toope. endüstrilerine lazım 0ı.an iptidai madde
suretHe yapı1ma"-tadır. zan Selami İzzet ile Nurullah Ataca. ratlfleri çiftçilerimize vasi m~~ yar - leri. dışarıdan, denizaşırı yerlerden g • 

Bura ile Bigadiç aırasındaki Simav ~iddetle hücum ederek, bu zevatın mii- dun etmektedirler. Çiftçi ve toyluye ziraat . k b . . . e içln haline göre para tevzllne ehemmiyetle tırme mec urıyetındedırler .. Harbin, e-
çayı ve Cehnnemderesi üzerindeki köp nekkit clamıyac~ğmı söylemiştir. devam edllmektedlr. konomik ablukanın başlaması üzerine bu 
rüleri seller götürmüştü. Bu köprüler . Konferans çok alakalı olmuştur. ı;a- * Aqaç dikme mevsimi dolayı.sil• fidan iptidai maddeler ya hiç gelemem~ veya. 
halk tarafmdan yaya insan geçecek tib. sık sık alkışla:ıınıştır. Baltac10glu tevzllne .va.kında başlanacaluıdan bu bu _ hud miktarları tasavvurun fevkinde a • 
şekle konuln~uş ve Bigadiç ile Bahke- Adapa1arında da bır konferans vere - susta .ziraat memurluğu hazırlıklarına faa. zalmıştır. Bu kafi gelmiyormuş gibi, nak· 
sir rıra<:mdaki gene Simav çayı üzeri- C'€ktir. Hyet Vf>!mektedlr. Muzır hayvanlann ltlO. - liyattaki güçlük, navlun ve sigorta fiat. 
ne de tombaz yapılmıştır. Bu tombaz- fına. ve sürek avlan tertlblne başlanmıştır. lannın yükselişi, bu iptidai maddelerin 

Zelzere S><kede de h"ıssed·ıldı" * Hava Kurumuna teberru. edllen canlı . .. . . 
lar üzPrinden halk yaya geçirilmekte u kurbanlar havanın ademi müsaadesine meb. fıatlarını fena halde yukscltmıştır. Gene 
ve Sındırgı - Balkesir nakliyatı bu su- Söke 22 (Hususi) - Saat beşte ve ye- nı kasabaya ve cemiyete teallm edlleme - ayni sebebler dolayısile bitaraf memle • 
retle vaıpılmaktadır. dide iki hafif zelzele olmuştur. mlştt. Bu canlı kurbanlar Hava Kurumunıı ketlerin ihracatı da azalmLŞtır. 
--~=========~=================~ ~tt~m~~~ ~Jime~im~~d~& ~ M~~aı~~recin1~9~ıA~~~u~ 

C Düzcede yeni bir köprü yapılıyor) berr~~ dlğer senelere nlsbetle yüksek oldu- daki ihracatı 98 milyon İsviçre frangı 
_ ğu gorulmektedlr. · tuttuğu halde, Eylı'.ildeki ihracatı 51 mi1'-* Kıızamızdan belediye ve vUO.yet enen. yon franga düşmüştür. Holandanm 1939 

men nzasından Nazmi Trak'ın meb'umuğa t' 

Düzce (Hususf) - Düzcenin gar - Köprünün uzunluğu 185, genişliği 8 
hında. Adapazar şosesi üzerinde ve metrerlir. Ve 6 ayak üzerindedir. Ya -
~hre beş kilometre mesafeden geçen pılan köprü betonarmedir. Köprünün 
Me1en suyu üzerinde uzun. ahşa:b bir başlangıcında ayaklardaki sulann te -
köprü yardır. Kışın yağan yağmurlar- mizlcnmcsi için mütaahhid çok müş -
dan ve karların dağlarda erimesi yü- külat çekmiştir. Elektrikle çalışan 11 
zünrlen kabaran sular sık sık ta:şarak aded motör ayaklar yapılıncaya kada'r 
bu biiyük köprüyü bozmakta ve en iki ay rr.ütemadiyen su çekmişlerdir. 
mühim işlek bir yolu kapa:rnakta idi. Köprü inşaatı yarıyı bulmuştur. Be -
Her sene bu ahşab köprüye sarfedile!l ton kal1pları yapılmış ve çimento dök. 
binlerce lira şimdi kurtarılmış bulun. me zclmanı gelmişse de havaların mu-
maktatl!r. halef eti mani olmuştur. 

Bu köprü ile hükfımet bir çok Türk Bu işi üzerine alan müteahhid ve 
mühendislerile yaptığı muazzam köp- mühendis Vahid Akpakın ölümü bu -
rülerinden birisini de Düzceye hah -

İk radn büyük teessür uyandırmıştır. 
şetmiştir. i sene evvel Adapazarmda 
Sakarya ü1..erinde yapılan köprünün Köprüde çalışan bir çok amele ve işçi 
bir f'.~i olan bu eser mühendis Vahid açıkta kalmış. hükUmet derhal inşaata 
Akpr.1<:- 107 bin liraya ihale olunmuş el koymuştur. İlkbaharda bu muazzam 
ve 1 Nisanda in~atına başlanmı~ idi. eser tekrar yapılmağa başlanacakt.ı-r. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

scçllmesl üzerine villyet encfunen azaııtına. yılı ihracatı, 1938 yılına nazaran 1/3 nis-
Ekrem Bllsel seçilmiştir. betinde azalmıştır. 
* liavaların müsaadesi nlsbetinde bele _ Muharebenin ilk üç ayı içinde batın • 

diye kn.sabamızın imarı faallyeUerlne baf - lan 150 vapurdan bir çoğu bitaraf 
ıamıştır. devletlere aiddir. Bu hal de aynca bita

Seylabdan hasara uğrayan 
köyler hakkmda tetkikler 

yapılıyor 

raf memleketler ekonomi.si üzerinde mtdl 

K17.llcahamam (Husust) Bu mıştır. cOriental Economist> adlı Japoa 
sene ~iddetle yağan yağmurla'l' - mecmuası: cHarb, memleketın bütiln e
dan husule gelen seylAbdan bir çok konomi branşları üzerinde fena ve 
köyler mahsulatı mahvolmuştu. Bu e- mC§'um bir tesir yaprnağa baş~aıııqtın 
!im felaket üzerine köylülerimiz tara- diyor. Bu mecmuan:n kaydettiğine naza
fından tevali eden muhtelif dileklere ran harbe giriştiğindenberi Japonyamn 
daır vukubulan müracaatların mahal- harb masrafları 12 milyar yene balil ol• 
lerinde ve arazi üzerinde etrafile tet - muştur. 
kikine lüzum görülmüş olmasından do- Gene bu mecmuanın yazdığına naza • 
layı kanı kaymakamı Hamdi Önay icab ran Japonyada hayat pahalılığı hiç dur• 
eden memurları refakatine alarak mcz madan artmaktadır. Yeni harbin ba§la • 
kur köylere gitmiş. bu misillu arazi - ması hayat pahalılığının artışı iızerinde 
yi birer birer gezerek ekilmiş ve fa - tahminin fevkinde müessir olmuştur. 
kat sey13bdan büsbütün mahvolmuş Velhasıl bugünkü muharebeler, mu • 
mahsulatın dönüm miktarlarını tesbit harib memleketlerin ekonomileri kadar 
etmiştir. Bu tetkikde hakikaten bir çok bitaraf memleketlerin ekonomileri ilze • 
<rrazinin kavmak ve akmak suretile rinde de menfi bir tesir yapmaktadır. Da 
zerivata ol;n kabilivetlerinin badema ha harbin ilk aylarında muhtelif mem • 
istif;de edilmesi mGmkün olmıvacak leketlerin ekonomilerinde gözC' çarpan ba 
bir ha1e geldikleri görülmü..~ii~. Bu hercümerç, harb uzadıkça kendini daha 

t 
ı11 A 

1 
"b d . esaslı bir surette hissettirmekten ged 

m ::.ı ıı sey a ze e arazı sahihlerinin k 
1 

kt a m1yaca ır. 

vergileri hakkında hükfunetçe icab e-

den kıınuni muameleye tevessül edil -
miş olduğu gibi köylülerimizin toprak

sız ve ziraatten mahrum kalmamaları 
için de icab eden acil tedbirler alın -

ma1':t::ı bulunmuştur. 
Binaenaleyh. hasara uğrayan arazi

nin miktarı oldukca mühim bir ycklı
na baliğ olacağı tahmin edilmekted!r. 
Ka"?.a kaymakamı ic<tb eden tetkikle -

Arapkirde tayln:er 
Kaza kaymakamı Emin Köbııl t.tanbal 

emniyet 4 Uncü şube müdüriURüne, 1erlne 
de Şebinkarahisar kaymakamı Halll ~Jla 
edilmi:;tlr. Yeni kaymakam geımtş Ti ite 
başlsmı.stır. Posta telgraf şefi NurlnlD ayni. 
maslle açık olan posta telgraf şenıtıne BiL 
zığ po.cta telgraf memurlarından Fevsl ~Jla 
olunmu~tur. 

rini bitirdikten sonra müthiş sellerin l\fuş at« ceza aza moavin1lll 
sürükl~yip mahvettiği btitün köprü yer Muş ağır ceza mahkemul aza maamııt 

· İsmail Aygen•ın Mersin adliye bdrol~ 
lerini gezmış ve mürur ve ubur ve mü tahvil edilmiş, yerine tayin edilen at tsm-

_ Hasan Bey sana bir ha

ber vereyim ••• 

... Bizım mekteb arkadaş
larından biri .•• 

... Afrodit isimli güzel bir 
kızla evlcn!yor. 

Hasan Bey - Yandı deli
kan ı ı, ömrünün sonuna ka
dar başından gürültü eksik 
olmıyacak elemektir. 

nakaJatın sekteye uğramaması için a - diye kadar gelmediği için heyeti bl.ttme te
cil tedbirler ittihaz etmiştir. Bu zayi _ şekkül edemez olmuştur. Bu yüzdendir JEi 

. . .. . . . , duraşma. bekllyen birçok mevırunar lk1 &1'-
atın y:.ıkın hır atıde telafısı ıçın azami daaberl haklarındaki karara ıntızar edlJor-
gayret sarfedilmektedir. ıar. 

----- - ._ -=-
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inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve 

ve B.ozukluğunda, Barsak 
Vanmalarında AZON MEYVA TUZU 

Müferrih ve midevidir. 
emııiyetle kull nılnbillr. 

MlDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

NEZLEsiz, GRiPsiz, öKSüRüKsuz bir kış V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKİKİ PASTİL V ALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede huJunur. Y ıılnız toptan satış için MAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Po(jtane arkası No. 31 

B:r haflal1k Radyo programı Bir doktorun günlük 
r.otiarrndan r HER AYIN YEDiSİNDE 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 1 blr randevu. 6 - Ernst Sorge: Köy evinde 
den ağy .. r elinden.) 5 - • Denizoğlu _ Şehnazı ışık!:ır (Vals.) 7 - Salnt - Saena: Kahra - ı=================I 
Puse!lk 13:ırkı: <Yolu bulamo.m gonllim ala _ 1 manlar marşı. 8 - Alo!s Pachernegg: Viya- Ki "h / i 
mauı.) 20· Konuşma (Milli kahraman!1k r na sultl. :ı l Küçük geçld resmi; b) Operada rp: ' er n 
ınenklbcle:1.J 2015: Temsil: Aşk ve tesadüf balet müzlğl; c> Grabendc gezinti; d) Pra_ Döküım~si 
cilvesı \L4= Jcu de l'Amour et öu H:ısard.) ı terde atlı karınca; 9 - Mlchell: Gece puse
Yazan: Marıvaux. Nakleden: Sanda Sayld. lerl. 22.15· Memleket saat ayarı, Ajans ha
Ekrem Rt:'.lld temsilden evvel eseri ve mü -1 berlerl; Ziraat, Esham - Tnhvllflt, Knmbi -
elli( n! ı kdım edecektir. 21.45: Müzlk: Rad yo _ Nukut Borsası (Fiat.) 22.30: Konuşma 
YO orkestra ı (Şef: Dr. E. Praetorlus.) Beet- (Ecnebi dlllcıdc - Yalnız kısa dalga posta -
hovcn: 5 - inci pinno konçertosu (MI bemol slle.ı 22.30: l\Iüzlk: Cazband (Pl.) (Saat 
major. l %11st: Ferdi Şt.atzer. 22.ıs: Mem _ 23 oo-e k:ıdar ynlnız uzun dalga postaslle.) 
leket sa.1 ayan, AJans haberleri zıraat, 23.25 _ 23.30: Yarınki program, ve Kııpanış, 

:.!: 17Fı- t~ah2~i~~t; ~~~i;o -c:z~~~~ B~;ı.; j ··T~k·~·j~ ... g~·~j~~·~·~~~····iŞİ~t~·~;k·· 
23 25 - ~3 30: Yarınki program ve Kapanış. • k t' k 1 · * · şır e ın mu ava ası 

. ) CUMARTESİ 2 ' 311940 tasrlik edi'di 
13 30. J ıo'"'rnm ve memleket saat ayarı, 

l3 35 Aj .. n.s ve Meteoroloji haberleri. 13,50: Taksim gazinosunu işletmek üzere teşkil 
Tilrt mii2ığ1 Çalanlar: Fahire Fersan, Ve _ edllen şirketin mukavelesi Noterlikçe tas -
ci~, Refik Feısan. 1 _ Okuyan: Mefharet dik edllmtş, 110 bin liralık .şirket sermayesi 
Sa~nk. 1 Şevki Bey _ Uşşak .şarkı: <Ey tamamen bankaya yatmlmUjtır. Belediye 
gozunı :ır.ı~ma ) 2 - Ali Bey _ Uşşak §arkı: 1 İktısad işleri müdürü Sa!!et. §lrketin mu -
<Af leyle eunnhım.) 3 _ Şevki Bey _ Uşşak 1 kaveleslnl hükumete göstermek üzere Pa -
§arkı: <Esiri zülfünüm ey gözüm ahım.) 1 zar giinl\ Ankaraya gidecektir. 
4 . - Lemi - Uşşak şarkı: eseni arzu eder B<!ledlye, Taksim gazlnoısu:nu açmakla, 
dıdelerlm.) 2 - Okuyan: Melek Tokgöz.! hallra uruz eğlence yeri temin etmiş olacak 
!ı;- Refik F'ersan: Tambur taksimi. 2 - A- tır. 

. Bey -Kürdll! H. şarkı: (Deşme do.ğı sinel 
s~zanımı.) 3 - Etem Ef. _ Kürdill H. §arkı: 
<Ir~re HU g" 1 - .. 

Arlt.Prllk işf eri: 
dl! om ekle gordüm.) 4 - ...... _ Kur 

l H. şarkı: <Çılgınca sevip titrediğim.) TüFn ikramiyesi R1anlann 
h
5

1
- Arlf Bey - Kürdlll H. şarkı: <Güzelim 
ç aramazdı.> l4.30 : Müzik: RlyaseUcüm _ yokl -ması yapıl"'c.ak 

hur Banrtosu !Şef: İhsan Künçer.) ı - D. Knrtnl A15. Ş. B~kanlığından: Şubemız-
Markey: Marş. 2 - H Kllng: Fil ve Slvrlsi-ı de kayıcilı olup tütün ikramiyesi almakta 
nC'k <küçük flüt ve fagot için.) s _ J. Fu _ olan m<ıl(ıl sübay ve erat Ue şehtd yetimle
~lk: Marlnerella uvertürü. 4 _ o. Faure: 1 rlnln 94-0 yılı 24.2.940 'tarihinden itibaren 

1 
hyl:-ck ISu!t.l 5 - J. Mayan: Uzak mem- bo.şlenacağmdan ell~rlnde mevcud tevrlye 
ekf'tıerde Cşenllkler.) 15.15 _ 15.30: Konuş- cüzdanlarile şubeye müracaatları ilan olu

ma (Kadın saat.) 18: Program, ve memle- nur. 
ket taat ayarı. 18.05: Müzlk: .Radyo caz or- 1 ............................................................. . 

kestrası. ıs 40: Kon~a (Yurd bllglsi ve ( y • • t ) 
sevglsl.l 1855: Serbest saat. 19.10: Memle. e-ı reşrtva 
ket saat ayarı. Ajans ve Meteoroloji haber_ 
lPrl. 19 30: Tfırk miizlğl. Çalanlar: Vecihe, Sağlam Çocuk - Bu lsimdekl haftalık ÇO-

Ruşr-n Kam Cevdet Kozan, Reşad Erer. 1 _ cuk gazetesinin ikinci sayısı çıkmıştır. 
Okuyan· Muzaffer İlkar. 1 _ Acemaşiran nanıcılık ve Spor - Şubat sa}']Sı dolgun 
J>eiTevı. 2 - Nuri H. Poyraz _ Acemaşiran münderecatla çıkmıştır. 
şark.: 'Doyulmaz bir safadır bu) 3 _ _ Ziraat Derılsi - Türk Ziraat Mühendis_ 
:cemaşlran şarkı: (A~lama sfl~lşl firk~Ü~·.) lerl t Birliğinin dergisidir. 2 inci sayısı çık _ 

E:a; ·ı; ... - Acemaşiran şarkı: (Bakma ~.ı.~.~: ..................................................... . 
"i ııı enden yana.) 5 - ......... - Accma - r T 1 y A T R o L A R ' 
.. ran şarkı: <Ey çeşınl lı.hu mehllka.) 6 - ' 
Acemaşiran saz semaisi. 2 - Okuyan: Mü- \. ) 
zeyycn Senar. l - Mcleksed - FerahnfLk Şehit t!yatrosu Tepebaşında dram kl.9mında 
~arkı· CTitrer yüre~lm.) 2 - Cevdet Çağla- ak~am .ııaa\ 20,30 da 

1 
eraı•nliiı: şarkı: (Akşam olsun şu perde - O Kadın 

er i!1.!ln.l 3 - Sadettin Kaynak - Muhay
YC.r türkü· 'Batan gün kana benziyor.) 4 -
......... - Muhayyer türkft: <Rafa nncan koy_ 
;~rn.) 20 10: Konuşma <Günün meseleleri.) 
tlk~r,· :nr1ı: mfizlğl: Fasıl heyeti., 21.15: Mü-
1 · Kuçük Orkestra CŞe!: Necib Aşkm.) 
Uk"i; Jos. Strauss: Güı düğünü operetinden 
den ahar havası. 2 - Pachernegg: Danse -
Ça kukl:ılar tFoks-torU 4 - Joh. Strauss: 
~aş. 5 Pauı Llncke: Yevll vfıdllerde 

l.ttıklll radde.al tomedl tununda 

Giindüz saat 14 te 
Çocuk Oyunu 

ak .. m ııaa\ 20,30 da 

Herk H kendi yerine 

Raik Oneretl: 1'u atıam t d~ 

Üç Kuyumcu 

[ f stanbul Belediyesi lliinlan 1 
t.uınıatının um~mı mentaaUere uygunluğu tasdik edlllp kanunen l~ lira kıynıet 

~kdlr edilmiş bulunan Beyazıd Camcıall mahalleslnln Beyazıd meydanında 170 e.s-
25 Yeni kapı, 583 ada, 14 parsel No. Ju gayrimenkuliln uhtb "'fe al~kalılan <>larak 

~Puc.-ı blldlrllen Osman oğlu Ahmed Raslmln tkametgA!ıı olarak gösterilen Beya:z:ıd 
nı~:ınpaşn fınnı karşısında Ariyet apartımamnda bulunamadıtı noterllkçe blldlrtL 

ş olduğundan 3710 No. lu kanunun lO uncu maddesine tevfikan :leab eden tebltl 
varaknJo.rının b 1m ul gü _ u gayr enk e, belediye daire.sine ve umuma mab.su.s mahalline 20 

n muddetıe tallt cdlldlğl UAn olunur. 0443) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan ı . T kir 
kri arasında d.480.o metre §. - e daji - Malkara yolunun s+ı~51-f-600 tllometre-
turuştur. tulunde §O.Se esaslı tnmiratıdır. Ketlf bedeli c133f6• U.ra c7b 

2 - Eksııtme 12/3/940 tarlhlnd s 1 - .. 
EksULme Komisyonu odasında ka e a ı gunu ~at •15• de Teklrdaf Nat1a Müdürlüfü 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu:alı ~rt usulJe yapılacaktır. 
~unce corülür. a muteterrı diğer evraklar her ıün Natıa Müdürlü-

4 - Eksiltmeye girebllmek için tali_plerln clOOl ıı aı 
ihale gunünden en az sekiz glln evveı Tekir • r ık muvakkat temin&' ffrnıesl Te 
llyet Vesika. sile beraber 940 yılına a1d Ti daf Vallliğlne mfiracaaUa alacakları ıeh-

. caret Odası "'fesikasını ibra tmelert llz d 
lsteklUP.rln teklif mektublannı ikinci mndde"e a z e ım ır. 

dar kom!syon Reisllğlne makbuz mukabUinde ~ "! zıh saatten bir saat enellne ka -
nıetJr kabul edilmez. c137311 \ermeleri şarttır. Postada olacak cecik-

Bilhassa gençlerde son derece müz'lç 
ve uzucü biı arızadır. Kirpiklerin diple
rinde kapek gibi beyaz kabuklar goril _ 
ltir Kirpikler ve göz kenarları kaşınır ve 
Cltgide kızarır. Göz kenarları bazan da
lnı! blr kırmızılık alır. Ve bu esnada klr
plkle.r dökulmeğe b:ı.şlar. Bazı lenfatik 
ccnç kızlarda ve kadınlarda bu hal son 
derece lztırabı muclb olur. Bu iztırab 
daha ziyade manevidir. Çünkü gilrelll _ 
Cln en büyük esaslarından biri olan göz 
'ti:zelliğl, kirpiklerin güzclllğ1 büyüklü -
ğü ile çok alakadardır. Bu sebeble bu 
muanrıid vaziyetten kurtulmak isterler, 
haklıdı!·lar. Bu hal kirpiklerin diplerin
de ve köklerinde mevcud olan bir mü~ 
rnln nezle ve lltlhab neticesidir. Adına 
blefarlt derler. Pekftla kablll tedavi _ 
dlr. Okuyucularımızdan bu hastalığa 
maruz olan ve kirpiklerin düşmesinden 
.şikayet edenler nrsa Son Posta dokto _ 
runa müracaat ettikleri takdirde reçete
ler! kendilerine takdim edilir. Yalnız 
kendilerinin bünye vaz!yet.ıeri, kansız o
Jııp olmadıkları, çok zayıf bulunup bn _ 
lunmadıklarını bize bildirmeleri lcab e
cer. 

Cnab 1lt1Jt1'\ otuyu~uların:m poı.\s 
pulJ 7ollamabrıu. rtca edutm. Akil tak
dirde ı.tt.ltlert mulc .. bele.aa kalabWr. 

······························································ 

ilan Tarifemiz 
Tek ıilt.un aantlml .......................... 

Birinci .ah'.le 
I kinci ıahile 
Üçüncü ıahife 
Dördüncü ıalaif e 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet sarfında faı
laca m.iktardll illin yaptıracaklar 
aynca tem:IHıtlı tarıfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım "'fe çeyrek 
sayfa Ulnlar için ayn bir t.a.rlfe deıp!1 
edllml4 tir. 

SOn Posta 'n.ul ttcart lllnlarına &ld 
işler için l}U adrese mt\racaat edL. 
melldir. 

İJf.ncılık Kolleküf Şlrlte&I 
Kabraınıı.nude Han 

Ankara caddesl 

....... ·-···-········ ................ --···-..... -...... . 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp .lmeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekr~ uş_-4.KLIOIL 

A 

MI LL 1 
PİYANGO 

100,000 LiRA 

YATAKLI VAGON 
TÜRKİYE MÜMESSiLLIGİNDEN : 

Anadolu febekesindeki yataklı servisJeriJe Toros - Ekspresfade (Suriye ve 
Irak şebekeleri dahil) şimdiye kadnr yolcular tarafından usulen kondaktör -
lere veribnekte olan bahşiş yerine, Mart 1940 iptidasından itibaren yat~k 

ücretinin '° 8 i nisbetind\! bir servis ücreti ikame olunmuştur. Kondüktörler 
nezdinde ve arabalarda bulunan barem mucibince servis ücreti makbuz mu
kabilinde kondüktörler tarafından istifa edilecektir. 

1 Devlet demiryoll11rı ve limanfarı işletmesi umum idaresi ilAnları 1 
Eskl~ehlrde Devlet Demlryolları çırak mektebi inşaatına aid ikmali nevakıs !şlerlle 

aıhhl ve elektrik tesisatları kapalı zarf usuJ.lle ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - Bu ifin muhammen bedeli 165.000 liradır. 
2 - lsteklller bu işe ald şartname vesalr evrakı D.D.Yollannın .Ankar~ Sirlrecl ff 

F.sk14eh!r -.eznelerinden c825• kuru.J mukabilinde a?ablllrler. 
3 - Ekslltme 6/3/g,w tarihinde Çar~mba günü saat 16 do. Ank.nrada D.D.Yolları yol 

dairesinde toplanacak merkez 1 inci kom1syonu:ıra yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye glrebllınek için i.stet.lllerln tel~f mektublarlle birlikte a§ağıda yazılı 

temin'.\t ve -.eu.lkl ayni ırü.n saat 15 e kadar komlsyon relsllğinc vermeler! llzımdır. 
A : 2490 aayılı kanun ahktunına uygun 9500 liralık muvakkat teminat, 
B : Bu kanunun tayin ettlği vesikalar, 
C : Bu iş lçln MilnabJAt Veklletinden verllml~ ehliyet veslkMı, 
Ehliyet ?estkası lçln ihale günün~n en az aeldz gün evvel istida ile Münakalat Ve

kAlet1ne müracaat edilmesi lazımdır. 

5 - Şarblamelerde elektrik ve sıhhl tesl.sat malzemeslnln piyMa mevcudünc cör• 
tedarik edlleceti nazarı dikkate alınmıştır. c7lh (1228• 

Her türlü yanıklan, 
kan çıbanlarını, 
ko!tuk altı çıbanlarım, 
dolama akneler, 
ergenlikler, 
traş yaralarını, 
meme iltihaplarını ve 

çatlaklan. . 
Çocuklann ve büyüklerin her türlü deri iltihı.plarını EN ERKEN ve EN EMlN TEDA VI EDER 

V 1 ROZA PAT 1, mikrobların yaşamasına mani olur. 

• •• • ,,. • '. ~ y • •• , •• 

FOS FARS OL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarJacıklan taıeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik,, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğindt!, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma ncknhatlcrine· Bel gc"·şckliği ve nde 
mi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. ' 

FOS FARS O L'ün Diğer b~tün kuvvet şuruhlanndan üstünlüğü DEVA.l\U .. I BİR SURETTE KAN, KUV
VET, İŞTİRA TEMiN ETMF.SI ve ilk knllananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

Sıhhat VekAletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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BAŞ DIŞ, 
ROMATİZMA, NEVRALJi, 

-

NEZLE, GRiP 
KIRIKLIK 

ye bütün ağrıları derhal keıer. Lüzumun::la gftnde 3 kqe alınabilir. 
~-

531 - L Modeli -

535 Modeli 

GELMiŞTiR. 

GALATA 
~stanbul 

Traş Bıçağı 

100 defa 
TRAŞ EDER. 

Dünya çe•ik fabrika?arını ve 
traş bıçakları müesseselerini 
hayran eden HASAN TRAŞ 
BIÇA'31 İnsanı z =vk, huzur 

ve neş'e içinde bı rakır. 

10 adedi 50 Kr. 

HASAN DEPOSU : BAHÇEKA~I 
Beyotıa Tramvay Daratı Karıısıada. 

ŞUBELER 1: Galata: KarakOy, Beyoğ.u: 1stiklA1 caddesi. KadıtcOy: 
Altı yol ağzı, Üsküdar: Hakimiyeti Milliye c:ıdrtesi, 1zmir Kemer A.ili. 

BU AFRiKA 
GÜZELi BiLE 
''O,, nu biliyorl 

H.ACI BEKiH 
Şekerinin adını 

Duymayan ger 
güziinde 

kimse kalmamıştır. 

• 

1 
Ticarethaneleri 

Merkezi: 

Bahçekapı 
Şubeleri: 

Kadıköy, Karaköy, 
Beyoğlu 

• 

1 

~Bolu, Kastamonu oteli 

(: 

I 

Tosyalı Ahmed Gülüm 
İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste

ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahnıede devrolunmuştur. İçi ye dışı tamamen tamir ve her türlü ihti -

yaca cevab verecek fekle konulmuş vo mobilyalan yenileştiri.lmiftir. 

BA T E R 1 E 1 L E R A D Y O L A R 1 N 1 t S T 1 M AL 

EDENLERİN NAZARI DiKKATİNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

Dünyanın en dayanıklı pilı eridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keıeye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan sallş yeri: Jak Dekalo ve Şur. Tahtakale No. 5 J 

, .. Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
\... Hakkı Katran Pastilleri de vardu • ...1 


